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 نرممد طقس ]11 17 311060 غم عم 266. ؟!طغعص 1كط3110 ءلنقعلب 1165 ماعاطع0 ان ه ططمواععم

 . مزمعم 02 8 اهصعع ؟؟كغط طع ةرجعهت»طق20 هد ل, ةهصل لغط 16 ماععع0 11انز1 اص طق لقصلع ؟؟طنلم

 طف 788 01 طلق عان310, 320 50 51689 طل. ؟الزاط عاوزتعطعع 6م اطلق عطف مقه01 ممعغ هةقهللف:

 «56[1 طرماععب هةمعورةاطقلا 02 1155 ةمر2 02 هلق 5م2 042 الكقطنا 1ةق غطقع 0ءوغط

 042 دز: طناف ط6 7788 12061: طق 7210[غعءاملمت 02 ط6 502 07 2520030”.

 (8) "طف غطا ؟هدئمهزمس 2 ذه غاطقهغ 02 21-[دنائطقتط 50م2 04 '<ةلآ (+ 206), طم هقذ : هلثع

 [كدزز" طقه0 ماقعع0 طلق ؟ةسناإل ذط 531069 115 1ةندع زطص ةطتز صقطر, طق 26غان1260 غ0 طلق 0

 معممام, اع ظوصات ا[كتصلقط, 820 3006 16 اطعام 101: ةمدحع ال26. 1طفط 2ع عهاط فعمل مععاطعل"

 8 عر26وأ5 20565 ةعدمتسفأ طق ظوسات ققه0, هل 30582660 12 ممانجم» 0 ةغاقعاع طعس. 16 262

 01 8550 ءزتمع هرعتم7ع0 29 طعأت“ 16806ز5 0 عولزقأ غم طف 168205, 320 ةطعزت ننقتعطع0 غم

 رجعوا 111. ا! طع غطعزت 01:69 2681: طلق 05أن, 677 1011 17180100517 12 5610ءعممعع, طفلا“

 1هومعرم طعزمع ؟11ط5 زم جل 15136, 710 ط0دتع 00192 هدد 111 ةق20 ماع1ئععل طلعت 51غ طلق ةمعءقن"

 عمق ز8هل160 طخ طف اكمفقط ورع مماتغمل, ةسقصع ةطغسس طفلصع صعق 0-21ةنفب طم 460 هد طنق
 ةمرتتعإ طحقتنع ه0 ةهةعءومع0. طف قمقوذ0 ءقااتتع0 56هىعتهل طصعص 047 طف ةةسنلإال 07 11نز ةسل

 ةالمرج طع, 320 63 3150 عوتطع0 طحاتعاط 200غ, 85 75611 85 طف 7؟؟022652 02 11ا5"1]1 161010.

 (4 "طم 1مهاتتتنط 3 مهتت"ه56 15 (طقأ 02 5785081 1طط0 ةق-كللعلعت ( 244), 50 ةهكتفب هد طع

 ةاتغطم17 02 1كطقالذل 02 16215 (ه ه6 02 *قسستع ط. 5ةكمكمطل, غطقغ دز 280 1م غطو

 22022 ظوصأق 4550 10 زوز طلق ؟ةعطعت هلم ةيتغطب طفص ةلعلع ه2 طف زللصعمك هل ىطنعاط طف لتعمل: طقف
 طف حمرسقت760 غلط طنس انصاتل طلق 0ةوغاطر, ة20 طعن 228160 طقعاع ةعقلص غم فعمل, ةمملنم#ع

 22 هم ةوعط 087 8 فتصم ةطققم 50 مدقلعو دولز 15 طننص هغ طع معدغ طقلغمعمامعع. 86 طقم '
 زمعمدن: عل طع طهذنتمل 024 مقوق طب طق 85676369 02 طلق دانإمع ةص0 طرت طلق ةغاقعلاعع هم اطو

 222 ظطمصماتتب ه2 طفت ممصعم : ةص0 مطعم مقص مموعطع0 طعس ه2 غطع لعمنط ه2 هلآلهضغط طغت
 222 همصكات] ه0 معماطعت“ هل دعمم]1760 10 مهلك 2 ؟ءعمطتتم 10 ؟2ععلمتط. 50 طعم طلغ 205ةصسعع

 ١ ةعط ال111, 660 1 : ىعط 7111, 6628 1: 5 قط نع هنصب م. 67 ©



4 1 

 ءةرسر» ةوعطقا طق ماقعو مطعم غطفو مدع, اكوتتتقل ططص طقاطتةهط 1كم فةقم د
 ءمرصمتلا طق عطف غم د ءممكتعع طوع ةئامعاكسع طق هةتص», ؟؟طققط 6 010+ ماتت 2

 تاوؤلمع 15 لع مصلعدم, ةصل 63/1125 2 051 150 01 217115 513856-15 0 1

 ىطمام نتطع طعس ممج06 ءمصصرسمات ءقاتكع, ةصل لما ظان)1 هن 3 21866 1220992 0 8 0و7

 هك لط"هو7 1ز“, !حتصع طعاتك وعرب اكله لة عأق 01 1115860 51011101 6 طاقعأع ةمطعف همم 1

 ىطناأفم هدصل جعم ممتصعاملل غمعماطعا“ 15 مق 205 1025 61016 [ط3]6 216731160 863125 طقطلب 5-0 ٠

 منغ غم ةتعطغ طلق يصصمدصتممك, جمل ةمملع طلصقفأال ماقمصعا. 1طغإزت طماتسم طل ذط طلق 161
 دمل طعم ءيمفان ]ه0 غمعمعؤطعر“ هك غم دكطقت ةطغعز ةطماتلل 00 لنط طلصت. 1'ط6ه]11 122/41 3091560

 طمررب غم جنأ نمأتأ طع طق ءمصقان][ه0 غاطفع هدحعطق,ر 320 5655 359877 50 00 80: 5261:6-

 نممص 1153, ؟ةديتمع 15غ 1طبزا“ 5ط0010 هةءةرطو, 1201660 ل15 6158[515 502, 8 007] 906

 ةاغطمر“ طقل طعومم ط1160 طزع دز, م ةاهزت طتطب 5165 3 038861 12 169761286. 168 2507و 8
 لم لوعععت, عمرا زصغم غطف غمدصغ دكتغاط طق عمن 01 طقم 1011 90 ه0 60106 150 8926 02 انه

 مرتاكمصمات, ةصل ةان00عصلإزت, ؟5ةغعطتسع طلق هه2011177, 52131285 11201 2112 320 0 طلقت 0

 لعوخال. خم هرناعرلل 135 10150, طاتغ غاطق ظوصأت اآكقاطلا (0856 21150261 11111 788) 4

 طف رتعطغ ه1 طف طمؤت غم (ةلعم ؟؟ةدععوتعو 101 15 198661

 07 غعمجم مان جععماتسا» طع التت[ 3عاتهع5 طعمذ 15 اةطق 6856122027 01 "قط10 ة2 8

 1211مه:: 2: همم 705. ]1[, 2/0, ,1١ 20-6, 711 ((طع 5؟ط016), 5111, 12 -18, 5171, .18-11و

 ميرتدع. 1: (طعدع مةهعه55865 316 31غ0ععاطعا» 1آطعمدقأةأذعط لن اةطق ةقعماط0 320 1011168. لق

 ممعوركلك غطف قس, عطف لمامطا[01 ممعطط 20. 52511 15 12 18570111 012 16: اتق اطلق 21666 01

 مرهم عززمدك اغطقع زطصص7:ةددزام> 01 طعتطع 3 602220515102 015 13161: 08156 طق "ل1055 1226 86

 لمع مممماغازقط 01 اطع عفا :ععالمط 12 7. 11), 320 0526 ه6ة2205 35010 3 515216102 181 1

 هه غطق 011 07 همرتع همعاطلإل 01 طف ظومات هش530 320 135011161 01 66 631156 05 021

 (م طتعاط 1كصلقل طعاممععل) ةعوتمسفأ 82136500 (نطغع ةطععمأ01 07 مهقو0). 8ا161 101861165 6

 عون عصأ1 جطغت طاع غم 1طص جاداكملا] از طق 6356 012 5501165 06ولتطع 151 131282156 58

 جج20 هم 6طعتتط مله55: ©. ن., طع 107860 57615683 ةقع060 50 طتت>» 537 آةطق 311501 05 58

 م4و5:7 معو متسع طف ءمدغعمأ طفاكممعمب "ةسنت ذط©طن 3غ [دكقتل ةطل 73210 ذطد كةش00 1-152

 ه6 طع 5ولدكةتتخطز 3150 غطف ؟7615ه5 طق 15 53104“ 0 طقك6 19011631560 ذل 01061 10 1

 015عرتمللك هج طا11210 ططص ةق-اقتسسملب ة20اطعم نطقتست)1012 017 2835552112 383125 ط6 231-13

 مق مرع طف لعقغط 01 !ططت]1, طع ا[ةقلع 07 هعدعاأتاطع 57652863266 101" طتقتع 065019760 112011 3

 زما10 عمذأ كمر 12218' 0-21هئفر هضم اص طق 17165 4075117-01 5 طعام 15 3 102ع 3660125 0+ اه

 126هعان 1:65 هالعمر طآ طلقت غ0 اطلق ءه20. 856ةءاعكا78ع 3266[35515 ط0 آطقق 2111511115 01 762868166, 12

 ىاطتعال طف ىهق هزم0560 م05 هددلإت طن طلق 10091 ةهطفاطأ1عةر, طا35 3150 25 طق عا90118117 8

 1م116م06 هكتعرت اككمراطعتتت ةتئهطاقه 07 جادا سلطت اعكطع 04 31-1185, 26 773206160 2012 6

 غم 116, ةسل 00 ناطق مقسم طال كاطتعط طق 15 1عمما5 آخذ 0101 “أه 1؟7ةطع

 0هرتسع 131287 كلملا ملأ 1356 12 065ةمولل" طق طهغ0م01ع طتطق6و]12 50 اذطق 6ههاتت1 02 اه

 ١ 5مم ل5016 1, 2 1غ 15 هلقم ةتممم[عل طرت 803., 574“, م.

 3 ةعط. 21111, 161, 01 « ةعط. 17, 19, 0. 5 711167



 8 1 ا هل ق0 ةأاميتعل هر طلق عانس ام هاا 3

 5 0 ا عع ]5 تهاةهققأووأل 50137. 116 رمانغ ]( هب ةضل ا؟؟ةهق ةررععلأال

 ' هن ملعمم نط 5000 04 ؟طتعط طق 0160 هر طلق 72 ةمانأطتكة 05 هغ 4مصعازلاتت (ءمللم0 طخ الع

 مروطو فصول ةلطل زم رصقس معز“ 02 طلق 064دغط ءهقلتكع0 طل ام طع ءيلاعل “طع طكحس هم لع

 016618”, سورفلا وذر 29 ؟طلقال 28126 16 ]15 6/611:60 غم طال طع م06غ هل! ةنتقهم0ل20 اص اطع قلقا

 مماادإل 02 1ةاقصت. !هاطتصع هه 26 86[5ع0 ؟لغط هءزاقهتطأإل ةهق ام غطع 0هنع هآ] طف لعونط هك

 120218 >0-91ةل3, طاتآر, هه 201 7010616 6]002عءانا11ع5 2, طع م0طوطاإت 0160 زظكاندعب ةماتع انس

 رواج ممرر 580 20 540 ذل. 1. "66 طة ع101 012 طع 11026 1838 لانك صنقمل 1. 116 اعصاب م

 طف 8رجوصختسع ةصصقأف ط6 081865 04 ةوهعزتول] ةهاطوصغفق طط انطق ءاوصق 04 طق ءمصاعالت م01لا/

 قمرةطتوس 1كمعذ5 هد: 203713:عطق, 1513-1 طق 1]هضع 02 6طقفذتس (569-529), ةصل 21١ طاسصلطألات

 ه2 ول-هط (554-506), ط0 610 طع 201طعاتت 2010615 165مععالكعاإل اص طع اصاقاعقأق ه1

 8مرتت6 320 2هزه13: 115 01 6؟7ةماق 12 طق 12661101 02 ]6 2ةدتصقاتله 6[1 2256 0

 هم17 تمدح طع 11581 6180161055, ؟38ا1ع 320 60210560, ةص0 تءاتعل)' همدصععأع0 ؟لغط غطو

 ممعرتتق 6002203560 طز طق 61581 و103, ؟؟طتعات 7616 هما16ءاغ0, 2 ءمصق10عمقهطاع تصدق ةقعات

 قم هوؤقطاتفطسن هدم 042 اآناقطل, 269 طع طاتصقمتقأا5 02 أغط6 13661 آ172183330 320 ءقنتازت *"قططقغال

 رمزعمف. 1؟0ه56 ذصكعودنتعوامدس, طفلصع زعممدقسأ 02 طف 8ردمصأعتسع ةعمرلق, ةص0 طقكتسع هدلإل

 طف هن 6مدق م ه1 انممد, طه56 همصفطت1عأع0 20ج اعدت 8 ءطخمط010عوت 8طتعاط قصصمأ 6

 - دوعمدعأامل كك انام 1ةعاق هاهم ذص انطق 1011061.

 طه مدتت1م17 02 4قق0 197 آم أةطق ةماجغط 017 طق 122م01805 561 ءمططعطتأا 07 1ةتطتقم 0

 2 طف هوقغ 02 طق عتقوهت ةماجاطع صم1ط 10116-61806, 2019 16216562160 زن طع مال جتضسقعفو 0

 قمن 11352 م 1601ه قطر, 320 150 16 565م5 ه0 5مانأغط2 01 ط6 1765655310 [عاتتتلال 26101 01 طم

 موض:21161 دةهمعم5 02 ةلو' ةصل 5ةلطسطقرب الف طمماتسأةلطق 01 19231. 1ع 616 7 83م طع 201

 2-2 ةطفصتسسمون ه2 2135500 هر طق 7787 مح غاطف ةمانغط ام 2ولعدألمو ةهصل مزنرتهز طءوروصل ذغ

 22 9؟رهرته طف ؟ةصقصلا# 611068 01 ؟نلطتنقهطر, ل010طقطت, 320 ظلت * ة1مدع طق 10-61306انأع, ط1

 - 40 طف هدقأذ ةمل همداط-6ههقغ 02 طعام 7985 طف طتطو ه2 1كملط, ةهلكم ه2 اكدسممتلام# هدتعتصب ال

 22 ةطقم 06ررتعوولمصق 20139 ا[صماصب 85 ااه 11501 ةزئاجقس ةصل طف لون: ملط 6656 معدل ةق

 2 22100 57 5 706 طة]5 02 5ةه011265-20 (اناطه 2200612 2/ع/70). 116 غعزتتاغمزتت 017 فعمهل طقق

 11. 0. 21. 251. : همع جمانعاو 3له؟هلاهلعتأ ام ظظمعوءا. 8سامم. 115 10ص. م. 034.
 22 ه5 طه ممسفم ق0, 78 طيب, 3جورعو ةصممصع طع ةنطز ءعاع هل, الككمع 1مم" هل-ولدتعب ىطمعع مصصط, طعفصسمع
 هم اموعتمأتمم 0هغع0 328 ة.ط.ر زد هغ معا عمشهط ذص غطغع ظسلطوط ةوقغ هع طف 11هسختمر هعع 10نععهنن0, لعق
 - 4مطعو تأ ىررد"ع هسمنانغ 7 1هامج»,ب م. 34 [[. "طن طماع ممهإت طع اه 01[ةععصغ تاطع 5 17 مقصعب 8هق الذعر
 31دك500, دصق 310 لجنز هنعع هام معمغلامصعل ذص غطق اصقعس مالمصب هس0 غطعقع همهمدعف طعاممع ام عبق ةويساتع» معضم
 ةلمعتعوا دمدطتس طقم ققحل ط, ا[كطنتمتممط. '[؟طتق 1رصتتم" هل-0ةهنق (هر» لادن“ هل-0ونو) موف ةمرمتسعمالز هه ةدتإل

  ةملكطسنأو اتسع.
 22 ؟ ةساطس 15 ؟"عودعمغازر" دمعمغأمدصعل طن غطف ه1 ممعغع امهعغطعم» تعط ةملطتتسم : عبو. ذص "ةطال ؟"هعج. 0. الا
 - لوزن موتكلزت غ0 غطف ىعوغ ه6 غطف (موهلع مدغم هس غطف ءمنصغتاإل 02 ققدلر هعمل ةغللا هععيماعف طع يصفع "ءععامم

 . (همع 8هدعطخإلا 17“ 1068270)
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 [وهر 13561560 597 هوجعرول 18010معوج 61357611615. 120عطانإلم آظ 8 5 هَ 177 ظ

 طرصاتعاط 16 هد طلخ منع ةمس 11303315 5ةاناج غم ؟"هنصنق 320 1022 ل 10 1.

 حمل مطوع زمان معزتم0ل غطتقاتعا 16 12 1884. مصل 011156 6062813 111. 1201018188 05

 اص طق لود م) 0/ 116 طمبرفأ 0000 5007617 101 0 1910. 166 8662617 15 ”ةنثأ 0

 آن خطف هومأ ةصل هماتأط دنع خطف ج7 عع5ذ 58 خيو" 320 5ةلطقرب انط02128 اا. 320 577 عدوه 576

 عاورلا عم ررومدعدزر ز0 طق 1عدأ 316 او انم131201 53205150526 320 813761 38 7 016

 /70هزز 1030, طعوتتسع عمم0 مدقاانتع 12 طق ةمااتطسع, 320 2835128 2231277 773:161128-219668. :12 06

 اما مرت ملزوأنع ةرردعم جرتع 710عع5 هل 132865 05 7318108 70617 طقاوطأق, 320 50 انطق

 للم عمون ممتلئ, هد ؟هاعدصتع اهكتذ ماهتطقر, 20 068ان161166 01 283811116 01: 573161 ط6 868ةأن

 ه+ طمد5ع ز5 طق 2م""ه]ع 01 اكطقتاطوتن 101026115 631160 ااطخطفع 270ه7ه) 015 ]ةطعطقم !.

 < خ10 طءامصعع0ل غم غطع 0151ةزمد 02 ققح0 621160 5830 1 1طقتاقهطقط (6. 125032, 5. ش890).

 ]آند 1011 ععمعولم عزت ةممعوت5 غم طه: "فط70 .١ جالمفطاة5؟ .١( ءفسك 2 5. لانوطقنتلم 5. "ةدنتت

 م. 5[38ا1ن1ع .5١ 7نطولا" (0ذ* كنت 5. 115111 5. هلحطقتتأاط .٠ 5550 5. "1'طق13وط. نطقه 1132656 6

 لم ظدحصاأت 33601 05عاغ 15 06هدعر7ط؟0 زآص ظولعت * 35 16 221165 ه> 116 57337 00 1315 8

 د١1 1ع51ةط, هد غطق ةلعاتتت5 02 اةطق طللل "انتطقهتتوط. 11202610115[1 218668 آ2 طلق 1681012 316 2261

 نلمصعل زذص غطق ممعرتتف ؟. "طف 065611م102 817612 01 1[ 510598 اطقأت ط6 856151161226125 5988 01:

 مدع تعنت اةطع 200عدتح 1811, 320 اةطقأ اطقع قمقوه0 0675 516 طمتتعاط 1215612221260 71 6

 ه1 طروصعطعم ه2 '["هوتزت“. كلئطع هنط-[1356 ةرممقتت5 مات 10. 5177111 150 2376 51116160 66

 !هوهعد ظمرح طق ةئاقهعاكك 01 طقفدقم 1061 نطق ه2618ءانأع اكطقر 7؟122012-611 8غ 26832120216

 01١ 15[1تغاط غطف ةهسع ”. طقم هرتوصتس8ع 017 1210. 1 5م68ل25 017 اةطقأتلت 1820 38 6215156175 6501816

 دل 86. 51111, 7. 2, 012 طع 51115157015 2612ع 015761560 322028 116 055261 017151025 01 انه

 نتطم. (0همغغمغ1مصك لخط ةلعطكقتأط 916 226210260 12 0661 206225: 3520 طه عه0عاتقزوطت6قم

 هزغان هل مص 135 ةكانعط طق معدل 17838 اةطع 21865 1206م6هط06ه26 61106 205 02 ؟ةطمقطتاو هدتعتط

 رىطتعا جه ناعزت ه2 6طقفدقم 100104 ةهطعماتسأاوا" لذ 32 6م6016105 ةوطآن 20 ماتطتقط 2 170

 51 طف طمصصقمت 02067. طةضطقمو اطلق 01515102 01 ةققد0 179885 65283860 ذط ط6 3663615 607

 ل6 610560 014 طاطتز1" هل 1]11301عدتأط هج اع 127268 آخ 497 320 1

 ظانت طف طحقتلط طلقام71031 ءوطل285 01 ط6 م061205 1613665 5١0 666 ة1ةذطع 02 ظ[ا1)1 ه4

 طف مانت ةان15 01 ؟6دمعوصعع طلت طلق" 0915-31. 01 طق اةطقتتإل م0عاطق 12 طه 27163711, 04

 (26. خ11 15 30016د5ع0 15 1ظ1ز1 طتطصقوا1: كم5. 11, 511, 5111 هدا 525532 316 8

 نورت [عزمر" غم ]م18 009-31ل5 5 1 50 2651065 610856 320176 526018560, 2108. 11 (؟. 27 ةططا 5291

 (. 11, طق لعوتاط 01 كلانز1" 15 2262610260. فمطط028 116 138126255 3 16 ها 02 86

 اطعم هرم اطعم (80م5. 1, 8, 10) ؟؟طتعاط 16101 50 526 531226 611

 ا | 150[1, 16غ 1.
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 طر غطع طلصلعتتب ةصل طع ةعطماتل 316 اةطتتق 126010221656 (566, 6. 9. 11, 2, 8, ]آ11, 8, هأن6.). 6

 ةاناغطما“ هك طف ءمح77 25317: 502026612065 10831565 56110115 12015583163, 3560 692205 12856 56652 8

 عع]131]0* 02 3297 ©20126266 : 566, ©. 0., 35 10 عاز221231, آ[ط6ه 5610118 50 11, 12, ,:4 57 3

 ج5 160 طع 226321208 01 50105, آطفع ةعطم]115 50 1, 29, 1 1 320 8لآل, 12: 858 10م 758

 02 130أ[, 8ك, 8. 16 20165 316 016ه اططقات 11 16 35010122 1681 01106111168, 320 2

 103203: 11561655 6مم ل ممق. 052 05217 8356 * هءعوقأزمق 31:6 5761865 2012 0آطقآ1“ 750655 0560

 1! نفأهغلمد 017 150105 ةهعما1و1260. 1'طع ]13255 1166 706225 05 اطلق 115, 015611128 122317 5

 101 ةماان لمد, 1قكتعم 20 601116121317 671.

 ؟1”طن5 م01 1عرنعمأ اعدك, 12 151836 15835 210317 5 م6001 هدتعأتطقاب 29017 5؟62[1115 31204 2

 0عوغلأا116 07 ؟01عا5 ةصل 01ةعاتتأ1 6و1 مملطأق, طقق طعماط 151356115260 زل هات1: 115. دن 3 2231161

 ىطتعال 260060617: 510515 116 81055655 182018266 320 631616582685. 17 026 01 19 88

 مماغمتسع0 زذط انطق 111/7761 ط6 مصممو ع0ل 115 هان هذ 320 اذطف 01361:ةهئ665 20160, الطف

 1111 طع هععص ةغ 5 عاقصعع. "طع ةعرتطو 53585 5 !طدعطتتمآ, م105317 04 5موتط, 320 35 311 ل6

 16111 17م3 ةنتع 12 طع ةدتحصع طقصل, طق 0856 02 طع 115. 38 ةطواتت 480 ( 666 8

 ام م7 ه؟ "طستت ط. ةئاتكقتل). كئطف هدتعتصقل هز“ هانن' 115. هم لكم تخأمد ذص ذم ةلقهعطتار

 جف 15 ماقهتم 2023 ةانعاط همت ]761085 35 نْيْنَع ٌلكتساو 1 نورا ٌلظتساو ذط 2. 1, 1. 5: هدلإل 8

 1 5ع6ع ممأؤ6غ 10 لو. 5111, 7. 14 2 116 15 5150 طمعصأ1 05260 زنط 18512111810 1.

 3 تمم هءطماتنمسم ام خ0. 2251, ؛. 9 : ١

 4< وا-قككطق 75, ةدطقلل“ 172, طمهطآ0ل 1011 9292, [عوعط طب 21111811, 06,



 ب ب : دم 2 0 امو
 01 ف ةتهمرةانممل مماصأم ةسق ةلصموغ

 2 2 16 م 4 ر:ةونلأ5 ]5 ةهرعنز"ةم1لن0817

 8 زنط ةدعط 5 115. هدنازت غم هد انممدر 16 101010 256 طعقط طق28000ان5 أذط طع طلعطءهأ

 لوورتعم 0 ةطامرسمأ 8 هعمصقألطات 102 01 انطف اماكأر طانغ 101 لطف ؟ةعأغ اطقغ 2 عععمغ ممهلمص هلآ

 طف ممعرمف زصعاا060 ذص اغطق 2716871 0ععانتق 618ع79طعزتع. 04 غطق 24 ممعطتق مصاقتسعل آضص اء

 2 118., 20 1655 طقس 28 هدم هناع0, زص 19016 هع مقتت, اخص هغطعأت 10د. طع 24 ممعدنق مصاقتم

 . 463 ؟ةهرهمور ةطصل 02 ةطغقو 279 تف 10ماتص0 15619]6طعتتعبر 80 طق 10 هدلإت 188 هتف 56 1غ

 - نم01060 6م طف عمنقمسعو ه2 طم 115. 16 ذه تع قع طمقلإل 04 (طغذع معوومأ ةعتمتف لل

 22 تنل 66مم: طاتغر كتانط طف طعار ه2 مدتتهل161 مدقددمعق ذص ؟قةط5'70 هغطعع ممعسسفق ةصق0 طف ةصعاعمأ
 000 007 عمم618119, 16 15 م0551516 غم هكعات ه انعدرعات طلعات 5ةعجق ماهاتقأ طاع, ةنتطل 00653 20غ 017

 سه عتمللز» تمرس طم دءوفتسوو ه2 ط6 115. لس ميتمغاسو, 1 طقكو ممغ (طمدقطغ ل6 ه6عءددقتج
 2 ذم ردهتتع طتكنصع 0ءموجناد1ع5 نمسح انحف الق., ةانعط هق طع ةانطماإ 02 "مصغاسم مداصغأقب 0 طو

 0 مز1 عانت 02 هطوزمان5 طاستصسلوعتتس زد ةاتمم]و تسع طغت همرصتستأ 60 ط5: طق ةهعمص0 705565501 :

 - زعم وومزوت كمسعم هغ طف اكمل طقه طوعد ذصقتعهغم0 طف ممأغع5 هلل طقعمو طععمرسع ذصغماةهطا"

 . طاسللعربر طاتغ 1 طءاتووو غطقهغ 1 طقعم ةطوروم 811 طصموتتامصغ 016 6همعع5 طفسوعس طق عك

 - .ة00مأث60 ةصق طف 165. 76د غطف ]386 ةطتقو ممفاتتق, ؟طتعط ةتتف ةدغلتنعازت كغ طماتال 2 ءماطتتل 0

 هتلر ةصلر هان5 02 71 76156هق,ر همداقتس 0217 567ء2 1طتعط هتف ه160 هل1ععروطعتتعب 2 م1200-

  عممطتع همزرجإت 01 او 1215. 15 046160 101

 207 طم نعمه 02 نقف ةتيئطعست 17 042 طقه م0625 15 هدم طتعط 59111 طقغاتتتقلاال 6

 ممعوجلعم0 طز لزقمر عرف موقمدف مسح للك هرعمك مملصأق 02 916177. 1غ ذك ندتأو ءعتمتس طقغ اطو



 12 نك
 اه" ١
0 

 1 15 231611181 150 51122056 185 12 6 110 01 ةانعط مم عست ة علم :

 مرنم همرصع لععرتوم ه2 ءاطجص عع. 5؟0105 07 هوانا ة1ةه25 8 1 م6 ها

 هازرمرس : زهقت ه2 مجعيصمتتلا 70014 1630 56م طذطق 010ممأطق 01 577618568, طو ةطقلا

 جر" مص عمرس عم 02 اصمم, عطف ةامصرتاإت 07 م3165 1018062 27 01561 8 0 5ص :

 رمممزغمرعب هيعا مطفصمتتعتخ 316 ءفرحتلم» 05212759616. الها, طق 76 ةدكقل0126 56 06 0

 لومرورودم] ؟مم, 1١6 ممل هدم عإ لأ هك1لعطصعع 07 1011101131167 01 653186161: [0 5737321 115 م

 هممعامس لن صع غطقغ طعم زك مم 01183 عاملأو ذص طمالتسع اطقأت ااطقإت 316 12 طق تقل 8 701:1 1 ,

 للم جمل متس غم طمست غطعزت هه ةقعرتط60. لطف ةعه7وه2 7110110021, 101 ةهدقطتم]6, 3136 1

 طتعاطال» 1زملتكتلانه1 هل ءطقت ةعاع115أ16 06105, 3201 ةعأ 261016 115 56161 57617 01512615 261

 هموولتا مع. طع ةدرطعم 15 طق هوقع دمتنط طع ةيممتطت7 ع 1166 2061225 (037 ةادشةطقرب 810-

 مجطت عطمط, ةص0 ؟فطت70) مطتعط طقكع طوت 0180ه ]1108565 طعما !هنلغم260 322025 ط6 2101

 107/. طور جعاعرتم !11عم ]طلق 0-31 ةلقر تاتطقلات 13510, ةصحال ةطاعطقط, ةاحل“فطق 135:6 601212211111-

 هوغمل غطعزم هذكم داوم 10 اطقألت م0617, 320 15 501110 56 3 2205أن 192188116 71679 [0 56

 طوخ غطع مممتل مولتأ 02 طق ممعمتطف جان ا60 50 ةطعاتت 5,35 195116360 12 3 132661 386, 27

 ععارمإ ورك دعطم 1160 نطلع ما5117 ١01562ةهدق 020110505, 12 3 70110 ؟طتغط طه0 211117

 حس عمل ؟مدص اغطق 08335 02 ذاق 2023016 1156 05 06561[ ط1

 قممماطع» :ةوفمر 101 طمالتطع اةطقغ انطق ةطعاقلا م0617 15 62115160 150 66 16661760 قر

 هزت طع طماع, ععصاتتسع 320 205 1201163560 15 غاطقأ 16 15 2168511220860 53 116 2061817 01 او

 قردأ ةعع ان2061 1ذاقدت. 116 19120115 20615 01 اذه 218[ 66111117, - 9132030'1-21, ل3111: ةا-شلكطأةلب

 ال11 -121112111191-1, - 6311160 ه2 5160115 3 16915 ط6 1130111012 015 6 م0665 01 اطو 8و

 نع. 2651065 ذاع معمزتهمرو]1 ه1 ةهدعع5 طتعاط 1063 2231م 10 اطقاتل, 6667 156 [ط6أ1 6181

 ةزمءاعأم- هلع هكعزا هل هكهزع ةعوتط, 61350186128 16 58106 6561268 12 158 831026 7987 .

 نصمت هكتسع, 72001151هع, 30ةم108, طاتن ةالل] ءهدتتتوتطسع هز 16 5و6 113016105 !. 11616 نة

 طه مم نانعدأز5د اطقهأ 156 2055685 ط6 ععاجاتتا6 7701125 01 15656 2065, 990 11760 12 3186

 ىلع 73151284 59825 5ع117]2618' 11560 101 166010128 206151631 6012208151028, 11011عط 01:81 1661

 ناقد 535 هألل1 طع طماطم 015 م10011128 اةطقال 10 5668© 1.

 مل طلت 1عوممر» 15 اطقغ اةطع ةطصعاف7أا 206225 3201120 ا ممم مطتعال ه6 2065 ذطاوآ

 !1عاط]م غم غطع ةعطم]ة15 50م 8155 هانط] 66160 اةطغقات 10 6111631 6531212811012: 12687 261028 0

 312 01061: ةؤلتوأنا1272 01 122811386, 310 230 2835560 0115 01 6111161 1156 5991261 116 2061258 6

 رى 66م2 0012 320 ]2116 10ععاطعا“ 12150 107166118. ططا7 06 1هطم11131: 1111 116 31261621 60112:

 رحعمأ ويتمم (ىطنعاط ؟هرتح طف طله161131 ماج 1؟طتقاط طع عا6قأن 16216025 766 83

 همدصإم11640) 221156 56 ةككوتتع اطقأ انطق همطمت0621816015 -- 570 01561: 816317 3120118 11613

 عمارجمو ج76 هك اطغألل" هدعرواقط 361005 07 01561715165 27 همات2ص:731128 016 22355386 1

 هم0أ6طعات, 23: جتتعئاتتطم عطا 320 015ءا35ةدأ155, 310 205 50 3277 عا6هوأ هدءاوا21 7]2 1616161266 آ[0 864

 الكتمع هرعععاط, ؟طتعط 20 15دععا" ءمصغوت 760 طق 70105 02 ؟طتغعاط ط6 226321128 993:5 801181. ؟*

 16م 1هعنعمعاةجطتعول 11ةاوكان16م 15 هصغل1ع17 1012060 11202 16 32616125 20617 8204 6

  570١طلق مماصأغ 15 عز 8211 111511210 طون ممهصإل م5553 ععق 1 801115 570161“ هسو 1١
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 11 3 انك ةرمستس6 طقه ممعرتق ةصل مع عمق

 | : (ط6ز" همدقأمأ غ0 5 ادعم هرعاممغ هع ا©طم معأ1106م (مع7

 0 50 5 , غطاتق هرعطتاز دع عطف هلع 04 طف م01 ععقاقمقل ةمل مموعانممل

 :. 16و 0 رجاتكك طقكو طععسص م6ومز60 طععوانقم طعزإل عرق لصنع. 155مل

 قيوم هك ه2 طم طل مامعع5 04 طق 272م7: طقهكع طق هرعصتمع علقم ؟؟لغط زاق لمانانإ

 رطوسصم, 220 طع عممعتةمطتعول 1ج016ةغ1005 طلعات 5101+ عطف تطع ةصل كانط تطوع غم طلع

 طق م0665 طوامد عمل. '1"طقذف 12016361008 1ةعاتتل“ ملت 0526 706132 10 ةضماعطعتلب ةتل ملمع اطقأ

 طف ةتتاطمت“ 135 8 حق 02 85850 زطط 118318 طقطر 2 ةانا-نتطع 06 ةققهلر زص 1طمعم امرتاماتل

 ةطق م18665 281260 316 10110. 116 م0625 00دأةتط 161162665 أم ةهكعرباأق ه؟ "ةطآ0ل'5 لرتع

 طم ةاووتسع 017 دز, انطع عتتعوأ 1ةعودغ 012 ةدتطتق 02 طلعات طع 61116 22806 ]غ5 طمققأغب ةصل ف

 :ةوزواوسعم 10 طقفذد ه0 نطقت“ طاطتسع 21١ ةيتاط طق طهتطع. قللا 6656 ةهتتفق هموفافاموأ أ

 2 "810:5 ججانطمتةطل. 12 50126 638685 (35 101 1مقأم2606 طق 61عاتعمعمع غم طع ءممللعءأق 1

 ءقررزا“ 35 ة2-الز5د» ة20 كانط طقيتس 35 1151-31, 12 10. 11, 797. 18, 19, 14 656 ه؟ءطأق 6

 همرمعأنار ماهعع0 زن هلل 6655 ةكتعات انطفع طقتأنام 01 مطلع لوطولقط) 725ع5 :عاعرتتسع ام هكتعالأق

 5115601162 60 م1105 نطو 6 3272831:62617 عع ةةلععت ن2 1210 115 706125 2011 6

 نم122035161025 042 0أ6طعا" 6110831 05.

 طع ]32عا13عم 02 طف ممعططق 015م1375 ه ةؤتلعكسعار 1م015101181] ءطقتضمعأعا. 8عءامدج ل1

 ]عه 1هات20 3 1156 02 70105 ؟؟طتعال 0ععاتت“ 22016 118312 0266, 40 همعرج غ0 طه ة؟هانصأمد ناط

 : طه م06ان: ل

 ىلذأ «طموو مطم”: 111, 12: ك2, 18: 2211 1
 بابقلا لع «0ىممهر5 0+ ©0919 امهم”, 02 طلق ت06: 5537, 10: 52711, 5: 53512, 2.

 دولا لغأ «0ى,06هزت5 01 5ةط01طه1160 201568” : ][1خ, 2: 85:7, 10: 5512 3.

 سيئآ “كم0”, 08 8 ؟هدصقس 21680: 111, 4: سناوأ, 02 ”هدصوالب 111, 24: 2, 2: 217, 4

 ٠ ةسنل يملا 24 ل ١

 مك 601 2 “0 ممن" ؟ةهطعتصسع»17”*: م1, 2: كقللا, 2. :

 عيمجلا « 6م طماع 6356 0؟ءالتطع غمععاعطعا:: ل, 4: 51, 2: 720. 5

 لجلجم “ 0 طاتسلورتسع 1000” : 19, 8: 11, ٠

 فراوبلا قرح «ء]وكتمع 116 !انعطغستطع 288قطعق”: 1آل, 85 2. /. قراوبلا ور «00ن10لع زذط 15

 1886و” : 66 قرح اهقوب زم 521, 10, 321041 خ7

 صرخ “ هروعور 680” 0 "ممم )< 21-11: 0, 12: سللمخلل 0:

 ٌلدخ «ةومر:0-ةطعوكاطق موتطغم0 ل115 وغاعزمف'' : ممم معمم همصتمولع0ل غم طع : ]11

 6: لالخ 10. 251, 8.

 مي 10  ةنعفا
0 
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 ع 9 5 00 38
 ةيوأاد “0 065616”: ظل1, 12: 0 ل ظلك, 125 وحلا 2 1

 ةمومبد “5 065611: 511, 18: ةكلو

 0 (ء1م105) “طءورتسع طعوكات طا110625* (08 ؟ةلط): ظنكللل 2: . 5ي 1 8
3 

 عاذا “طه 015مود500”, “ةءوناع00” : 117, 3: 7111,

 دي دئانش “ح ةطمرمرم زص 8هزوط”* (مهتسنمل) : 511,

 ةرجر دليل "0 ملم هاعابا" + يكتاا

 فير ه8 158 01 ملا تكلل 1202 711 -

 2 4055651 98 21 32 مانا سام, ب كرب

 براسم « موهزؤان 119*263, 4: 51054 1

 اًصيشم “«طقمأم12]0ع” : ], 20: 040 ميشي د 101 ميسي 1

 فكع, 017 1701565 0 77311101: : 117, 10, 14 : 01 11055 5630128 3: 53256, 2, 19.

 ههه وتم قرف عرين وردوا وا دن ا د ور اوس جرس الا

 اقع 00 1

 ييسلا موعأ دال و ةقتلتم ع“: 111,5 للطلب 5

 3 باغ “ط10]عهأقم””, 01 م62825 8 210261 231026 : 1, 80: 25511, 8.

 نرقلأ كرت دق “1 160376 م3 3213802156” (ارراصع): 7111, 12: 527,

 ىمصلق “ك1 اطتقع]؟', 20065560 50 5 ةطق-عقتط6]: 25 7 كيد 01 اطقم ةوط06 597,

 افق “طع طةع]*, 04 2 م1826: ربح اغَف 1, 8: فارش اقف 5015+ لايذ افق 5111,

 3 هر ل 11

 ا 1 ا

 طه د د د

 لامش هفلت “طه همتط كتسل مدهم5 طئطت ؟هانه0””: 1, 81: مارضب اهمارض فلتر, 17, 7. ١

 7 *0056 لكشف 267 1744 2 :

 جيشولا 9 2000106 1

 كيبجاح 0 2205 1132 1 11 هر ل :

 اهم, ةاهم «عو2وا16, 89261165102 ؟ةدومرملت ا 775157-21 10: 16: 0 .

 ءابظ نم بوس 0

 زامعات “"ةوزأ, عمطخام”, هصاغطعأت 101: 8 7020ه: 7, 15 ملل 5: هضليرألا

 لخاون لعان ”طارقالم م” (ةمودتق): 11, 275 17711, 10: 53791, 4

 و اذ, 658 8 هكطقصعم 047 ةانطزوعأ: 0

 ىف م5501 101013 101“ ىعع: 120106 ظ

 توجوأ “1 مام16م0” (ذغط 8 50681): ال, 19: اك

 طع غطغعطمع5 لذص اطق ةقكعتتول حممعرمق ةهعطتطت6 و انطتكمرت 2281261 01 07ءالتطع 11202 6



 0 دار اكل هسق 6 قمه 1غ
 66 له م مدمس 06 1) مرن ه

 5 56 ردو 58 0101 طمقط (؟. 8), ؟0هق !ط1160 هغ ةطزنء 1ةطقلقلا.

 5 ظ آ زو رممهتمممل طرت ةصتمتل-0هنك (33, 18) هق م هممامرسورن
 51 557 58 0 3110-5 ةعوتسفأ طتص 515 ط6 0ةنعقت. ةطعدنم, 80. 11, 6 1[, اه :عمءوأنعل زم

 2 6. 1711. 116 73110115 728553865 068611طلصع ةأم1025 2856 ةغرتلكسع عومرد طاةصععع زن عقأ

 . ممم (566 20165 1271 1060 ةعقتطقأت ةةعط)»

 222 ةعوتسر, ط6 م06ه125 همصاقتط 28553865 طتعا ةتتع 206 !صاعا1 1 عتطاع طععوسمع طف ةدعصاقم

 - مهاتمم طقف طوعد 108ؤ, هاع ازصطقم5 ق6 طع هدانا ع0 ؟؟طتعات 101010 طقكع 22206 غطلصعق كعقلت :

 دنع 03565 تتم 1105. 11 هسا 515, 17-16. كل 8000 203127 150105 ةنتع 014 000طغزانأ 01

 تصالعممصب ممموستم عز طانغ ذر 71636 042 ط6 802655 02 طق 115. 16 ءقصصمأ 86 5210 ذص 56

 1 0م هعوعأعلر مطقأ ذاق ةقلتسع 55011104 6.

 60ج اة طماع, 661:6 ةععطمق 150 6 20 1عوقم» 0 001غ ااطقأ 6 01137]223 01 1164 5

 6 تعاغ]7 ةقورتطءه0 ام ؟ةط10. © 6قأ1508ط16 (؟01: 6385005 12016860 طذط غطغع قة

 ةعونممأ ةةعط) ةهنتم 205. 55, 55111, 55117, 5512, 5651065 م8185 042 20. 11: طلاع 22018-

 انمنمع مارتومعف طقكتسع هص [ةاودستعو هم]10ماج1, ؟طتعات 3ةونع ا 1210. 1 320 50126 06161: 35583863,

 128م7 56 300161055 29 اجتماع طقسلف. 02 الم ةةعرطمد اق ذط طف ةانمما عطا 50126 3164 71011157

 ةطرتعونم0 هر ممدعازت ةققلعمم0ل ثم ؟ةطآ0, ©. و. 208. 8, 4, 10.,5, 11, ةصق 16: غطف ؟ةصقت 206

 اول م0831517 56 عوصتتتس6.

 : 0 15ه ةأزتام 02 ؟قط10 15 2811131 320 ©6883, 3820 0065 205 هعطنطتأا ط6 ©7088 (اهلغتلات١/)

 35 طلعات ]دمر طوءوجمع ؟ةقاطتممهاط1ع. "16 ]م0ءرمف 101 طع 22055 مونت (؟؟طغعتتع 205 ©01370128) م1562
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 'خ8110.

 ااا لا الشال قل

1 

 الطعم ممعص» هعدق 1غط 8 ماعطتتع 01 0861265. 'للطع م0648 طع طقف طفععس ةرمت1عل ه4

 ةعوزذعنعلب محهطو ةاوهتس هل هغاطعتتق 01ةمعم60. لطع هءءوفتم>» طصهز طع طع ةغمعاع ط9 12-21خغط

 طع طمسسعرب اتصع 02 0طققدذم, :ء1ءت*ع0 ام زص لاو. خآ111 (طغعنع ا120طقصستط ع هد 20ط-1)طقصاتطر

 هل «غطع 510عو 021 طلطاتسس" - هدتع 0813 1111:). كطع م06 18 ة]16507 010 (؟. 11), عصا طقف

 معمر ةطع ؟16لمم16106و هل ؟هصتغو 02 ةطتصسعف, هدد طتعط طع طممتنهل1565 (7؟. 24-12). ةكسمدع

 اطعوع معقمععءالتمدق 111218 ؟ءدقزم> 01 طع ممعتت 12656100196عقر 916 هانت 7. 28 (طتعط ذةعاك

 ج87 طع هح 1012م0196102 01 [ةلودستع ططعق), ةطغع 10110124 5590 7188 :

 1ص 600 15 211 جم00 ةئاةهتطتع0 10 :

 طع كمءطنتسع ةطقهأت 8ع 15 72806 انتر 01 5291216 28ءاتومدق (2) 18 112.

 600 طقفق 20 م8101 : .

 286 اصمو8 511 ةطقق طخعت 8 طغعقتنأاف 210.

 'لطع ةععمد0 طغعطصتماخءط 01 طق ه5 76186 ممه7 معهطقورو طع 01:ععنع0 ةعمتسما طع 0هعطتتسع ه4

 طع لستار, 11 76 820 هضعب ه8 0111981626 10 هضنعبت 0م ةطع هغطغع» طقطلر 18 18 م08-
- 

 ةزاطا1ع 50 ةولعع ةطع ءهاهتتقو طمماع ةزسصمم]], 88 2268121128 “112 041[*661 5101611161115 (اطهت ةدخع طحق0ع ةط0134

 600) ذه هماتقطسعوق'. آس ةصجت هوقو طق مودقدذعو ذه هاعوتناج مماعتستعهل. بيغّلت 15 هد انطانقاتق]

 'لطع جطوعدعع 01 ةطعقعم 7ءةتوعو ظنمدم 122086 ؟ءنوزمصق 012 ةطغع ممعست, 820 طغت 1ءعاععوسعع غم طق

 ةاجطز نار ةععصط 06ةءاه156 ةهعوتضشم# ةطفتت" ةهنتكقطعت 1117: طغت“ ءممع 012ه 710علج ظعمصح غطقغ 02 طع

 مءانعاماتق مو8598عع ص اتطقتت: 8 0/1 011000], ؟؟. 28-26, مطتعاب 15 ءووعدغتمل غ0 طع 37 عاتتت عه“

 "طع ممعأ ةطعط ععاتتتق 80 22612201168 01 طقف عماننط - زمتعمعوو 1206ةلععم غطتقماتنعا 0828ع-

 رنماتق 6ج1م28 (25, 26), ه2 ه ةطغع-ءورسع]ر ءمدص77و7"ع0ل 101 ه7110معوو 50 2 71104 88 (80) ه ه

 عمات هردع (31). 1"طعط طق م8886 50 636016058 ه2 طلق ؟ةدن-281ع (34-832), مطتعط 15 (ط6©

 ةانطز تمم 01 ءمرصموتسفم» دص طق 1986 ةععؤلم» 02 ةطفع ممعتط (45-835), ءممغوتستت7ع 18 18

 06عمءمم غمد ه2 طع طواف ةهصل طق 18ه. طع مهم ةةحصتسقهأل02 01 غطغع 004 طقف م0طةطآ17

 طععرب 1086, ه0 ةطقدتع ططهز 56 عوزجو ةاقعرعطعتنع : ء. و., طعتطجععي 79. 24 هس 25, هز 81 75. 0

 هل 81, مطعتع 76 ةطمستلل هعموعغ طف ةئستاعم غم طه ةصاطع» 0610
3 



 م1910. 000

 (1) 31ج1]ا35 15 0عدم]اهأغع, 211 15 10115 5026و

 هل جادو تغداط7ج5غ هص0 ةلط- آ) 8211و

 (23) كدا ظهاتف ج20 1طس' هئ11ةو

 جل 12طقأ- دنهل 320 08-21ل17و

 (3) خردل ؟قةعلمفط ه20 0815-1111: -
 20 50111 15 16ه 01 طعنت 6ع.

 (4) 17 طعر طقكع عماذعم ذص ةععطقصعع 10 طغت 10الع طق 11101158
 هل غطع غطتصعف (طقأ طقحع طقصمءدعا طقكع هطق7عم0 اطفال 3826 6أنو

 .(5) "5 ه ]و20 غم مطتعا ]عوخغط طقق طععماسع ةطغ طعلتت
 - 011 طموع ىطق 05ةا1ذ ةطغتتع 8176 طععات 5201160 ه0 6قطع

 (6) 816 طعم هامتس ط9 ةطع ةكمدنل هع 0630 هم عماتع حج ش

 هل عنعر طقتتو جائع ده ةطقتصسع 50 طتس 1790 5205985 طعام

 (7) 1"طتسع رعد ةاعتعدست 1115 طع 21079128 1681و
 هه طمعا طغت ةءورت-لدنعأ5 عدنع ه هع هلكت 1311 01 20165ر

 (8) 010 جصل 10د هان, 01 8 ة011:عدا 51971117 10712
 عمدت ' ه طللا طلعات طتعات ©1115 عل210 1011520 32013[

 (9) © 2 طائمماع ه5 ةطع طواغمس 05 3 21167
 رخال جاع تتفطتمس ع ة102ع 6عاورععا> 165 8315و

 (10) 0 جه تتصصعأا تنص0عم» ةطق ةطقهلع 01 026-مهلطق
 - 115 1؟ةاعاع 22111021111122 35 1 21111165 ٠

 (11) "طم غطتصاعءعدأ 015 حمادتنط ة20 107عز ج20 ط05؟ ءوتحقأ 11011 081173 ل

 طموحك, 1ىطغعاب عدتعر طقتتو طقكع 212037 70م0 1566 ؟

 (12) 14 غطعذع ]ج05 طع ءطوطععمل هضم ةطقاا“ 20216 ؟7ةطققاطا

 طعز ةدنعع دمأ اةطغع 815غ, 201 15 [طعغاتم 621186 10 2281761

 (18) 0 1 طع طا:ه20 هانتدخغط طه 0عدم]ونع 01 ةطعطلر

 ج20 1حصتسع 220 ]01:0 عاطخ هلع ءودصع ةطغعانع 10 056اإ1

 (14) ىل1 غطقأ 15 ماعوفودأ طخاتقأ طه ةطقهاأعطع0 35987

 مصل ةوعرج هع ةطقأش طممعد طمتتقأ 820 طتق طموع 661160

 (15) زروعوج مممأعت» 01 ءةطصعاف طقطلف ةطغعصتص هذ 80 ةنح طقتتلو

 ه0 عرعرتزت هددع ةطقأ عواطعتت# 52011 15 ةرج01160 د اتت

 (10) زرروعرتإو هع غطقأ 15 ةاطوعصأت 7237 00226 8لتر

 طبق ةطغع ةطوعصت اص لعدخأال 1عاتتتتاتف 20 06

 (18) 15 طع طويسعم انلعع غم خطف ظحتتغآات] 7؟0طناو

 هدم طع !طدعاكرت ده10ع» اتلكع طنصم ةطقأ ععا5 20 ةممزل#

 (18) 8ع طهممر# متغط مطقت طم 7كت15 : هلع سصعو ةطف 7؟ةولكاتسع

 مرصعد 10 طلق عمهل زد ةمتغع 02 17ءولعمعدف, ه1[ 15 ةطف ةآاكلكتل كتعه[60.

 (19) ةاكعد ءقصصمأ هه7ع ط9 مءوعاطتسع طتس ؟؟طمص '!ةنع

 [عوعطعق دمار ةطل ؟هتص 316 211 ةغاعط ما 10 281:6 79156 :

 ١ 806 مالصسع 1111215 عهل158 771171 70050411 5>1[غ690 04 اطقأ 04 هدتتن' 5
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 0 ووك ا طوعمسسع ه طماع!
 ظ عه لهصق طنلف ةطمد 08ءالعمغ (طعمعتمر

 00 7 300 ممأ - “41 هرم ه هوس طعتع :
 حر 01ص الطف ةارمسوو» مص ةلقت“ طفعمرس عك طع معمل عقأ

 ه[أعرح طع معمرعفأ لكصفصمفل 15 ءكتغ 011 ةهص0ل طععمطتعو ةانمصبتع.
 (98) 1[ طمدم طعون 04 مجهم, 226عاق طسغ عانقهاق :

 طتغ طع ةطقهأ مهز5 600 زق ممأ "ءزءعاعل

 (34) اكدت هق 10هدع ةهق طع ]1195 15 2 0-11]56عععلا عاد

 1عمعغط 01 ]116 زه طاتغ زنععوفع 01 مانا.

2 3# 37 2 

 (35) 26ور مدقهدو طق 5ةغعتن, 1مصع ]هدفا ', طفكع ]1 10

 ب ةطه 7737 10 1غ م61110113, ط7 هانمط 0177 063عاأق :

 (36) "طع ؟عوخطعتس 01 007م ]هع ةطمدخغ 15 010عمف :

 ةاطعرتع ذاع طغعمتتأ نأ[ 6ع0 ذص 1185 1عهل

 (32) 1 طقهأرع موقهدعل هد ام 15 ه1117 هغ هت

 217 م7120 ه عتتعوأ ةطع-عوسعا, 1ععأ 01 100,

 (38) 8116 هق هب 11104 ةقعقر ةانتمدعا7 اعصتغ طغعدت طةعاك-0صعر

 ش ىرخشاط 11 ططعتتس د'هن2060 ةصل ةص200غط 111غ ج ةهصلعطتلل :

 (39) 186: ةعروم-رمعمد» 100غ طقف عتلعت م1866 60 8 طتطع-7:ءقت“ اانقأتو
 ه]6 15 2085 100 م0ان2 عب 201 7665 100 010

 (80) طع 15 انكم هع 01 غطع 791104 ةق5عو 02 6 طقار

 0مراعءطت ع0, متنا ةعمدتق 02 ةعطغ هدد ةطع 51065 01 طتق 26غعاعز
 (31) 0 ه عمدصع 79114 طان11 ةطقهأذ 0تع5 ترد طع 4/2770 *,

 رسوم ممل هن20 17 طاع كام طع ستصل طامتوصتسع ةطتتلاا.

 (89) 1رمددع ةزدعع 7585 ةطقهأز هبل 1 5مم مورو5عاك ةعوتس

 طمتخصع جامدع هدد ه 1811 1هدع-طوعاععل 26عأ 0280:عر

 (38) 116 ظئمسع ءكموعارب اعمتك زماصأ غ0 زهتصأنر
 طعرم ؟مدع-10ع]ع موهيعالسع ط>:05017 غ6 ةطمت؟ طق ؟0:عاطغعمه0لب

 (834) 8محممأغط هق هز] ذنص طعن طممغامطق, 191غ 7عاطق 1121910
 1[زاطع ذص طقعدع طاتقلل, طغعدن !1طن5 220712ع 17

 (85) 8ع زذ 1116 هند ءةعاعر ه1 غ0 ةعلمع طغت 01183173
 - زم طعام 2656 216 طع طغعهتم 01 طعم ؟زعالسق عقاط 6.

 (836) الذ عابا-10هدع ةطع ةغم00 هد ه ويت صمتتاع ؟, ةغنلا, نماتعجطخ أر
 11126 هنن 0104 هده 5؟ط05ع ءادا]ل1:عد هلأ ةتتنع 0عه4 :

 ١ 1رنامموللزل, “ولغم»عل 10 غطع ممروعب ملعخمل كتاتط ةاتصع ةصل ةةلصلعتمسعب 6هدح !هدع هةمصلامع ن1.
 2+ مممطومو طع 5110 مهععلققمق: ه طتلطماتق مامصغ مناط ه ؟طنغم 00م. 1'طف قيعهطو نقع هلق ةرمان ءضطاع

 ام طع طمكتصع اتصل ه4 طف 0ص مده“, طف طناف ةصاعامبع ه, طف 0عقعن" اع.
 3 3 ىلترت هك ةؤممعف, ه1* (ةق هأطعى156 عماهتسع0ل) مج ةددقلا طنال

 4< قلوم عملعرتعل “ةمغلصع", ؟طنعط ذك مععطممو طع معممع» ةزئومت6ءهغامم (“ةم»معمأعل'' [طزت طنصعفعت]).



 90 ْ م1.

 (315) خصما ه6 قوجوو ةطع روق طغمتع ذص طف م1 ءنتع 010 0
 لم طموتس- مو 0م اصع تمدح طغان 1ع 65.
 (39) ["طعص ةطغع ةمتعل هرج غطق دحماطصعستا 8 105 1 015 -

 طوؤوجممم طتس هصل طغت 5585 5 0:هدعطخغ] 065اتان:
 (89) "انعم ةطع ةطمماع طعن ؟عواطعتتت ةسضل 5011160 !عةعاكو

 سعولزت غم ستقع جصل طحقلكف طغعا 5100.
 (49) ١ 216 ممتدعل طنذ اهتل نصل ننهتلعل ةهق طق 5357 ]ماد
 هم طءاطوتتمد طلع اكسل مطعص ت7 عاطخغ 205565565

 (41) هع مموعب هصل ةروتكاو غهوهتتلق طقصم ةلطق 5260
 عانلزسع مرد, محمل طع 10 طلس طغعال 0167

 (40) 2ع وعمد, هه طع ةمتعك طغت ءمصتسقر هان طلق طعالإ:
 زو هونعود ءةاطمرب طع مطتخعو هق ةطقو تح 101931:08 قال.
 (48) 1"طعص ةطع ةروممرو كغ طتصت ة1011, هم ءهقاق طقس 2690108

 هصل طع م"عوأ طعصعمتاط طغدن 15 دص رمقهتطت 320 81118]و
 (44) ةطع 0ةمطعو طتس غم ةةودتنط 155 هن 7910162( 8ط06]كر

 جل هآ] طلق 1هعع 15 ةماتح 87 طع 5.

 (45) 1آ1ع ةزرلعلعو - طوخ طعن ةهلمدخ ةهدنع زنط طلق 2:
 رم طعارب! رمتغط طعدت طعولع ةطغ اعولتت طلق 6381.
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 'ل"”طزع زد ه 012دلغ ممعتصر, طععمتتمم ع ل0 د06 اططما؟ طع ءكتظعاتتتقأا2268 01 8[1 010+

 مهمل غطع غمىجغ ةممعوتتق غم طع زص ماهععم 0عامعقلج عر ءم*اتمأب ة20 122م018ع0. لو0118ط 18 ه8 0191-

 ةزمص ه] 1هجوتثب ممل ةقحلب رعطم ]اعل ءكمدعاجت ةصغعتستحمعا تخط 197و116 تتطوق 2, 7هنه ععطم»

 مولان هر عممل غععصق دعلغط غطغعصب غطماتعال 20 ماناطأ ءقتتقعف 01 01181161 91056 نهانح 611226 50 6٠

 [مغمعب طفت مءاهعلممف رىمعع ندطقللعل ص ه ؟مضصقل هللتقسععب ةهطل 3مقحل ه0 19731“ هنو 2

 هق طع لطلب هرع ('هدكعل عوغعمب طقخمككم طغعتسع ةاتطقعوتنعستا7 ةلصتخاع0 0م طق 1ةوعاتع ”.

 لولتاهط ذه 0عمزعغعال مق هققعصسصطاتسع غ5 ةهغاوعلع ةقدلرب ص ةمتغع ه2 تصكقت 01118116 0122628 (1-4): ٠

 ام طع مغامعإاع ؛طعععم رهضع مرتو ه1 ةعحل ركعنع ةلهلس (9. ذر ©). "طع معوطستسع 01 7. 6 18 0طةءاتت#و

 مصل طقهل مممطوطارب طععم 15صعمؤغ فص رطعص غطغع ممعمطت دوق سضغاعر هرج. 28ه 14 ةكقو4ك 2806

 مممعماجع ل (لممفع زكودتطصلف. هاه هرجع" هععوقزو د ةطغع طقل زم: هد 197371 85676ع 1088 ((, 8. : ١

 "عم ماوعع هك ىل. 11-9 ذص غطغع ممعطت ]18 ان22ةاةهتطر 820 طع ردعوصتسمع 001 غدا : ممعطقزتق ع 3

 (مدعغ زق ىعصصمأل لص الكل. 117-12 غطقع ؟5ممعمو ه1 قةقحل ةهنتع 0عمععتطعل, هصل ذط 79. 26-18 1طن

 (ماسسمطف معمم ممعول1 بنل - مغ همل-ل113» ةهعمتسمأا ]تسب ه ةاتط-اعتطع 0 '1"جصصتس 8320 81 ةصعحالل1 831

 هعدتسمأ ؟قسسصتع ط. كدهععمكمط. ظسنغ غطغعمقم ائصعف دحاتقأا 6 1مم مم]1هغل مصدق 14 غاطف "عقن 02 طق ممعتتت 8

 ١ 8ق06همانمع غطع ه0عرع ه4 ؟عروعم زص 11 ط11آ21. ]15 7. 49 3 اهسيسح 101 اهشيشحر مطتعا 15 5 نمل 8

 2 ولعت 19-718 و 00 1
 3 566 جدطقتتس ةانتهل11. 20: انا 571, 14514: 2150 23813 1[



 4 هسع م3 كو د.  ةرطلا ؟هسعطغ قع طع طوع هع عزك -]وهطمتمطب
 0م 5 طل ةسع ا. آس ,؟. 21 طع هامرتسوع ه4, 11نز» ذه معامممعل 5. آد

 ”. 26 طم 0و0 همغوم” امين 4 ذم طع ةعطماتم» 04 طع ة/11/37/ غم طع 1*ةجتسطلب ه4 ةنطع

 ٌ 01 ١ هو 6طممكتمب طاتغ زك ةوورسف 6 مرمطوطاع غطمغ له1]01مط ذمه معمصأب ةق تدنع نصت لوفر

 | : طع ةوعمسا طعستم# ع ةهممعمجو غم اصرار غطقغ ةدسعطع» ممموععبغمص هؤ غطع وننمعسما دىثلل

 1 0 دل 1680 غم مدمسإ' ؟نصعتملفق ةص4 غطع 10و ه2 مممصزت ؟هلتمسا 0ءقعملععم هع لم

 ىيسفع 01 طغت“ 611.

 (1) 1 طقهوعع طععد 1010 غطقهأ ةطق ةمدق ه2 له01]هط طقكع طععم عمغط ءرتسع معمااطع
 جيمس عل دحعتب ؟عمطط طمماتصأ توافق ةيقتطقأ انقر 820 ةفدعس طاتس 101 1181 :

 (23) قده معا ةطغعدنع طقل ةممعوتنعل غ0 طعس - ةطمتعا 163 [غ0م0]ع دم هدحعم "هد ز[غ -

 ه طسغعاع-ةصاعامزررع ءممختصع عمم طغاتسم !ذ1كع ه ه20016-مه0, طقهت تسع هع طماع

 ادا"0اععات :

 (8) ىصه طع ؟ةغطعتت هك ه طتئممل ذر هوعتن طلق ؟ءعونطعتت1عو5ذ طاقعاع هعففاتسعو ذص ه لتت
 اام]ععر (1ععر

 طعجلتسع ةزص طع 01ععنلم» 01 طع همدتطب ك051ع0 ه6 طعطت

 (4 76غ ةطعزر م8560 هرد ط2 ه]1] 1طعدع (ةرل1 هرمعتق) 10198108 5,

 عوالم ماتسمع ةص0 ةصتطاتسعي 320 7؟طغع> 1طع7 20

 (5) '1طعو ةقذد1160 25 متكط 5 101:عقأ 01 ةمعمتم : ة20 تمادعاطأ 60111086 غطمات 5عر

 جكاذعر» طع هرمعو-مماسكقر طانتق ةطق ؟ءةاطق اةطقأ ةز201160

 (6) ةط4ل ةطعر 1001 ةص ةععطقسعع 101 غطغعتتت 600, آل ةءاطاتط ةنح 1001

 طع هأنلل1, لو0لت]1هطر ةنتل 12ع3أ1ه15 70115617!

 (0) 11 7ع طقكع ةلهتس 01 085 [طتتعع 11018 ظ

 017 1056 ةاهتس ه6 5ةاباتو * ءدنع ه همتعطأا ط0قأغ!

 (8) ةرر0 ةطموذع اةطقأ 1مدعاطغ غعاطعتنع عدتصسعل ماه15ع هحل طمصمتتتع 101: طغت“ تضع 220 طلضب

 ىطعت !1هدع 738 اةاطع 033: غ0 طعس, 820 ةطغع طاقسصت ءاتق طاقصتعا

 (9) قف 1هزع رطصعر ]1 ةهدتح ه طبقات 1؟ط0 طقق 20 طا!هغطعتت زا 1120

 ' غ0 ط6« عاجل متغط دنح طقق ع]ه0طعقذر 0: ةنتعتت طغت 22613 32861“ 206

 (10) ةدل مطعت طمأن 0ءعوععوأذ غطق ططئماغطعغعتتب هذخ هر دمها طلق (؟)ب
 اءاطعد غطو ط»ءماطغتت معمق طعف, هط0 ةطمات 3150 ة1ا زذ 032 ععا" 0[

 (11) 850 1ع ةطع هزسعتسع ممصصعات ]1[هصتعدأ 07عام“ ةطغعتتن 26305 :
 01 طغت“ 116 طاتأ د ةدتقطتأا 15 1عأأر ةطق ..

 1 16 ةممءوتنسر 09ع9ومز“, عمم 30[1 17-2390, ةطهذ اطفع ظلطقطت (وططوط, ءاع) ةعفعأعل اطقأ طع طقاعغلام 6
 ةمحالاز هع م:ععم0ع0 ةطقأغ 02 ةطتءكط-1هطولمط. طلق 0065 ممأغب 201969 رن, ةععرج غم طع ه6"07عأ

32 1.6/83 
 3 انف ةهوسسممأ طع غطع 18ج ه2 851750 مممم110260 زذص غطع 127224 ه2 [طص ةلدشخ غطت 1 483, ىطاعط 5هق |ههع
 ةكاورع <ة4ط10:5 ةاسعر هس طعؤومعم 8طنطإبطس هعمل "ةسنت» ط. دوكقكطي زغ 88هق ممطقطاو# طع ةعطغ معمألممعل أ
 و 76سم 02 ةه]1-]كبصص و115 006460 ةذص 18ولعس1 76710, زذص مطتنعط ةطع غ0 كطلعأو ه4 [عانسلهط هلا1عل “طع 15و 1"ةلعمضق' أو

 هاس1::0017]4 (ةعع ممقأر 110. 71711, 1), ع ةالهتطم

 4 "طع مجعوستسع 04 طع 0 بنك 15 206 طططصمتكم : طع عقلنطع 723: طع ءملالانمأ.



 0و «ة 281 10.

 (12) 85و, طعم 15 مم ة؟0103ئسمع طع ةدعماتص ع“ 01 201 زمن عطف
 - مطعم ؟طغر 26 ءهال1م0 غم هح هامستر ه5 0066 167 46 101

 (13) عتعطعسم5عل هدنع طع, هصل طق ةطغععب ه2 طغت طغعاطتعأق' 98
 15 !ض1عع د قدتع [لص0160 هد ه اهل] طحماتطأةل2 580

 (14) [؟طهرنع طفحتع طغصت دسطتغع ءوصعاق ؟طقمذع 5-520016اة05 ةظعهلكر

 رىتغط 0ععم-ةمصاعع» هرعد, ه8 ؟هالع 1هدتنط هع طفت 01 طلع 0175

 (15) "طعون طقعع غداععم دعتغط طعس زد ةطغاتت 6-550016هع5 ططه11-603:65 01 110

 جل ةصحمبتع ابعت ةدنع 5ة[6ع0ك 140 ةهامدعذ10ع, ؟ىلكط ؟طلشع مواعطعق 1ص طع

 5106م (ىطعدتع اةطع 10615 طقعا ةط68[01)و

 (10) 311 ه0, خطعمم دكتأذط ءال- اعمتن طماتقءات]131: طقعاكذ, 51652061 01 168و

 "مر مرتعل ]عدط ةص ةرموتع ط9 اهدع 1هد0ل158ع 31200 611265:
 (117) قدا مقصر ه 2ععغ طمقتنع, !1آع 5 70115 ةمهاتع 8520 اطلقت

 اعدت للعبد ط9 جه ضد روكتخاط ةطلعاع ةأ0"1د8 26غعاكر 210 550110615 21030 820

 (15) كدا نحتارن زص قسصع عمدع طرت 7ع طقعع !1عطغعل زنح ه1-ل113: 101 طة
 حد قرع مط عت عمل ةطق اطاعلف 01 111-هدمعد نمولع ةطقالت 260,

 (19) خد ]مدع دعم ذص ةهص-لللتد3» 56 206 6207 10 ؟ةطسنتت

 جه ]1027 غطعتتع 101 خطغعطم 202055 821690115, 1111 01 01588161 و

 (20) 51ءور 756 عهحع طعس 10 لدسلع 01 5 طاطاعاث ءانم

 ؟ىاطعرنعاب 1790885 7015052 511 5[عع760 - ةطغعر طماتقأ 011815 31أ!

 (21) ا؟آ؟1غط ه2 طمعأ 1011 01 ءامدتتما11: - اةطع م1866 7528 100 5آ13135 101 طعام :

 طغت ءدعاع !, هم غطق طقوم ه5 ه اهطععر 1131661:60 ]ذلكم ه غتصطاتسع
 (23) ى4صل زد ةمماأط طعكد ءوطحع 80 115 ظعماتح '!'ةدستنط طق 67

 رىمرنع ةمدتع 0150عدغ ةهرحل ؟دخطقاتا هن ةطغع ةاوتط 02 ءقسستت :

 (283) 8ع غطط ةهتطع» 5 مموذع متططع0ل 12 طع 035[! - 1 ءوننع 201:

 ه !1عطغ اطلصع 15 16 10 طمع اطقأ 167 316 20غ 000[عةدأ

 (24) ةصل غطقغ ممصصتسع طق هانتن طماقو ءوصحع 00م1 هذ ة1-ل118 1ط 11م5

 طوعاع 1مم ةعاحأر
 اطعاات ؟ةفا121:0 77111 101ع10ءلك5 2715عر 1عدنح ةطل ةمونتع 02 ]10ج

 (25) اا طعم ا(طعر ةدك؟ نق - هل ةاتتعدلو ةطغع ]37ءاتطق ةدنع نط ةطقتت" 2طق0قأ

 ج20 طع طماةعد 2019 هط019ع0 ؟ها"اطب 2019 7؟ءاثع 2100623 12 ط6 776161 01 0111814 ب

 (20) 'طعزرت ةتعصعل ةهصل 260, ةهنحل هانتن 6[5عع0ل5 7طغعاع0 ةص ةطعتتن 18

 0كتعتسع طغت طمدتك, هضم 76 هع ترمماح ةطغعصت تخط طق 877010, هط0 677

 ءواطحع 10ععاطعا“ عقلا
 (22) ىكملع ءمصعععماطع 15 ططحران ةماد 01 ال طمنن» 0ةأقطمت, 1؟طقأ ةةطن6

 اانع ةططغاأامسع اهككدو همعدت5 0ههت-1هدع م3506 همم[ 02 طقس

 (28) ظولعمعع 1هدع ركطقخ 7588 لمصع 12 طع م9855 237 0113: 9

 ل رمامقأع ؛ ص0 ؟ةقطتصقع 01 خطف طعهلمف زنط طمها1107 طصتسفلا 0261.

 12611 .7.26 ١

 2 71.6. طع معضكتسسعع نفعل هك ؟نصعتهانر عسل طع مقفطتصع 04 طع ءمعموعم 10ه طسصتقل



 د 0 :

 ذل

 6« رممسسعم زغطمدأغ هعمعتسو
 ا 3

 هر ل “1 طعرتو ذه طمك؟ هدتنع :عاطعع')

11 

 4 5وجسعمأ, ءممامتستسم# 88غ طع 0ءوععم امص ه2 ؟هتصع» ةطملعو رىطععع غطع ممعغ طقم

 يدصسمومست ع0 متغط 2لهجومط. ظكاووعو طع "ءلعضعمعع غ6 ممتصغعل مهعءطسعمع كمرض هلع المصمم أه ا. 0.

 ؟طمد 1011088 ((-12) ه 0ءعوعوتمغلمص» 02 ه فمسعأ لمنسمعإل, ةملتصع اص مه 8ةغعضمسع-مامعع مغ آاسملب

 و ةةسمانق 1هءماتأو» 10ه 6115 مصل ةمرعتسعقو (15054 1, 325-60).

 (1) 18سرمأرب ه2 37[1رها هع غطق هدحنعصاطعلف ه2 ةلعطهطأب

 ج0 ارساننخ 01 1"ةتطقم, ه0 طع جاع" -عماتتععو 01 طع ؟00-طتااقر

 (3) ص0 ج0-1ن4هط17ةغ, هصم 10-30ة1:50ن], ه0 ة118-1ن)و

 جل غطع انمزدء»» مولتأ 01 165 201105 ماهتس 01 01غ ةةص4ب

 (8) قصصا ةا-ل اج من110 غطقأ عاتهت0ف اةطع مها عودت 1001[ع012695 !

 ج4 ةطغع 2065 01 ةطع !1هدع هةوصل-ةنعاءطعق, ه0 غطغع هالاتصع لتتت ع8ب

 (4 ىدا ة-'هلط, هضم ةطع طحقتتعتط 01 1'هطةلهطب - مم ةزعص

 ه4 طع 8تعمل ةاطعتنع - رمطقتك طقعجمع ةطعر هدم مزغط طعت#)

 (3) ؟؟طقخغ غطع طاوتصتسع متسلف طقكع 1616 01 طعن [86ع3ر

 جمل ذاع معوتتو 2039 ةررعدأ غطقأ طقكع ةز260 50 5591117 259877

 (6) 15 ]111ععم طف ةصعقأ موتطغع0 مودتعطصس عدا 2ث, 7710856 228115 5281:ع0 20 ل5,

 هرج ماعاا7ع0 طمدععق 012 جا- آل ةطصقتطتر 01 اةطغ مولطأعل ةطغعهأطق 05 0.

 7# 7# * د” »*

 (1) 8رهجع ءمسصعأ] 02 محتصسعإ 1 3212760 طعن ةض 6
 هانا عاتتاط-ةا1:ةز2و ل ةمودتع طعام ثئهطت عر عامنا 85 38 22816 :

 (8) 8ع هرمعم0ق هكذكأاو اةطتعمتتعات 0ءعدعرتأ5 هدا 726:1 عقذ هةر

 رىسكطقت تسطع (نهطمز15 ع1015, اطاتتتسألت ع 5000عض17 هد 227 هلع

 (9) 6000 ]اتعاع غ0 طقتن هضم طعن 1ع1101؟ * طم طغعمتنم طق ءمصصمةططالإ
 طف طسسضتعع ةطعغمتعاط طق اهصلر 06501866 ه8 16 13, هل طع 7983 ]1

 1١ 1.ء, هعا5 هه 2 587 -مولع 50 اطقأ طق 18961161 0045 206 عم ةقأل“قال

 2 16 0 ميضق ممتعا 1سلنعهغعو طع موهتصسغأسعب هد* ممعطقمقو ةعدصط7ه10ع, ذم غطغ مهعط هتعقأب 18136"

 ؟ةطقت 01 115611: 566 'ة1ووموط'5 ؟ةهوم زص 18ةلعا 5055, مهمل ةمع-لل ةطنعطمط 5111, 5 (ةذطاال. 5

 ريصخ طاتغ آد 517 2 ميضق): طف هممت هدف هل58]1ي5 ؟هددعت (11810عاكة)

 3 7.6, طاطضتقعاا '



 2/4 ؟81811.

 (10) 26 طءودعطغ طعع كمرجرم غم لعمأاع هغ ةتسهطب طاتغ هذ 1586 7؟ةنت طتاطعم 300

 رم هجاغ مدقأؤتع 010 ةطفع 870 - ممماتسادتت 010015 1660 8 ةصتسو '. م
 (11) 600 هعمل طاعددزسعد هد زغ5 هلع, ه0 هدد انطهأ |

 رىطتعا ةطتصعف ذص غطغع ةحص (طععمأ هق ةطمدتعال 15 766 2267:
 (12) 1؟جغمرع زص مص 09ء-ءماتسع 0ءاك, ةطقأف 15 هدكع عمد اطغع 5611-ماعاكف 2

 - 5 م1113 061705 16 12 ةطق 22105[ 051 58

 عا

1 

 للي 5-1 مم غطع نقنهأل 1ذم00نعغل مصر غطف ممدجت ةمعالم» 01 ةطف ممعطم طععتسق ةطااتمأ137و

 عضل معمطوطاو ةمصعتطتسع طقف لعمممعل هدتغ طعاطض وعد 77. 5 ةطل 6.

 آل. 6 غم 20 وع ج00:ءددمال غم ]سصتق” ة]0-1هتق. للعم ةةطتل مءاعنق 10 18226218610988 1"

 [مدرم* ةه]0-1ونق هذمع طع ةاهتس هر لعمل - طغعخع (. 2) هم ةعوتس ةص لله. آ[11, 3: طقق مملصغ 8

 ممغ هعمامتسم0ل ذص غطغع ضولنغمدمك "ءعمسلاتسع طع 0عدغط ه1 طنا ه0 اةطغع ماتتقانتا 0151 6

 طر طلق ةمص. طع لعمغط ه2 طع ظعلاصععم 15 0عمءت1تطه0 (8, 9), ةطل ةطفع طمق6 هآ طه 8

 (14-10): غطعزت طقحع ممسمغعال اكتسلافط (18). ]ستنقل 0818-31 طقف عاكف 01165 طه 26 7111 86ءآع

 طعار ةكعورد ('مدمتس (19), هغ مطتعاط طع ممعاأ ةطماتغق طلق 0عظقهطعع (20).

 (1) طلمزب؟ طقف ا؟كنطدتئطمط عمصع 5م 0عا11 آد طع ط011071؟ 02 ]آطقأ تتنقل

 هل ءقوععل جهرخع طعم ءمصما7 ع-م1هععد ز2 غطغع 1071920 01 8ودنقسمم :

 (2) قكلآ طعع !دصلصدتتاك5 دنع طا1066ع0 هدتك, ةط0ل طع غءودتطسع 5

 همم اغطغع 1هدع ]هزوع 05 0575 طقأع 51عرأ 35937 طق 9

 (3) انلصغل1 غطعرت طقكع 015معمعل ةطغعتم 155117 | [طغعذعر هتج0 طع ططقت7 انطتتنت 10105-61و
 عاعوستسع ملغ !نعطغصستسع 8ةفطعق, طغت دحصطاتت عع 2697 ها111]

 (4) 4ص ةطملع رطعتتع طمزك اةطغ 1 عع-عرع0ل 7110 اعتدطف ” عمهتع 0016أ17

 طعون رمدتم اغطتماتعاط 15 موقااتت:ع-م12عع5 غهععاطعت» ؟تنط اطفع

 (5) 266غ لسع كومه ركطعص طغعدتع لدحر ملغ ةطعتتع هددع ةطق مممتعأاتتتع 01 77096 ]نة

 17هق اذ 1ع ه ءاعقت 7001 01 ةتعتت ةطممصع 70عاعمر, ططغع طعذغ ه2 ذأ طمتعع0 ذا 6

6 3 3 3 2 

 (6) 0 (طمست غطهأ (طغعمتعمعدأ نك تكا ةعتتمدع طفعمتتمع هآ طع ةاووتسع 02 ةطت 0طخقأ

 [ط[نزن - طورت طمرتع 15 طاتغ هص ةطم7أ7 0عوطصإ

 (() 11 ءعرر »06 101 تق زص غطت 10117, دما“ 101 هات 101005 ب

 طاحت اذطإت تعد ةصل اعمج5 امكدتنلف ةطفع هود ه2 اتدمصسص أقسمت 4,

 (8) ع[هررن - طع ممماخطتسو اطقأ هانع 5م6315 166م0 طتسصم هدع هكا متت 3101 61,

 رام أغطع 10 عمماتس4 طعاسوعم طع 1؟هغع»1همو ماهتصسف هطق طق طئلاق :

 ١ مرح  ؛طمزسععم طع" ةطصل 15 8316 2001119113-ط 10018”.

 2 7.6. 8 مهاان"هأ ةمعامسعي هان ه4 7هعءاع امم طقسا غ6 طع لسع جتغط ماعاكم : 165 هع ةطقطء1مم 15 ماتا

 ه0 عم .

 3 566 2070, م. 19, 2016 2. 4< 86عم هل-11آةضاطر, 81611. 76



 . ةقتصا ظ 0

 5 2010 1 كلي 76 دج ىتاط ةصماطعت» آص م66 0 ةهعملتطمأ طع "عاقب 0608
 ١ [ةهمااط للة ماهز علب

 يدححتسع هرج اةطغتت» طوعاكف ه8 قصص موتإ 01 ءاجهتت م1008 عاعقأ ط0 هاهنا

 (13) "طع مدصعات210 01 ه طموأذ طمماتسغمتص-!1ضلعع, 7ط056 لنمأ 40هغق 20غ ةكاكهإل,
 طعاست ع6ع0 هلآ, طدافأفاتسع ؟؟1أط هأغءعار ه ممتعطأا] مط 0.

 (13) '"طعنعزس هدنع مهتل- عموم 014 زدئمد, ة20 0198 01 2028“ 71000, اعرغ ؟لغاط صدع
 10 ةطع نصدع 02 7060, ةاتتهتعطأ ةمعوتذطقكام, 320 اعععو 00.

 (14) 5و, 76117 ةطعرت ةالعرع غطعصم *: دبصل طمكا طمهتإل 82 14

 جبل محتعطغو ءاتعأ طقم هربت طمتسعف ةتقهصتم1ع0ل 120م 100غ!

 (15) 1[ طعص طع ةؤمت عطاطعمتسع-اننمد عترمد طع ةطقكأ 01 0131 5م681,

 16 هم11118و طوعاعك - ص40 طعم 16 ]2211151165 اانئع ع3 01 21117720569 ”.

 (16) 596 ةطقع]10 ظعمصح طقتتت ه11 هانت' ؟عولع هدعور ه0 0عاعبل غطغع ةارهس عال

 جمل م10710ع 10 ةطع معع05 012 غطغع 7100195 15 هدمطقطص 1

 (12) ىنرد0 7ع مهتنءاط 10م1 0 0000 1 1ىطعمدم 16 طعون عمقر

 جرت 76 200 ةعوا ؟دع1 50 15 اةاذطع 2182.

 (18) 11 طعرت غطمدتت * ةوكفوذ طع طموأه 012 اكتسلمط عااتطع 787

 طعزومرتع نق - ةجل 20 عتتعوتت 201ةدعدد 15 اةطعتنع اص [تصسلهطإ

 (19) 11056 غاطمات 5387 ةطقأ غطمات 15901110865 5ععاع م (نععووتع 10د طعام#

 ب طعم ةطهاأ ةطمات ةاتتتنعا7 0164 ه 5ةوتقسر (ةانط]ءععأ غم ظمسصع)!

 (30) 576. معكدعع ام ه11 مدع ةتطستقوزه> 10 ةطعات» 1عولتسع

 6111 16 1630 اطعام 013186197 عنر 76و, 17110116 عاتق!

1 

 77. 5-1, طف 0مم عم0 0 عالتسعق, هل طخعتت02148 04 (طموع طم هدعع ]560 طععع. "طم

 ممعغر 010, ععمه]18 طلق حجمستكط - ]هدم لماتتت6378 ه2 8 8711 ىسعأا (8-6), 0هعلق هك ؟هلماتع ذم

 رىورتكرنع (12-9), طوصوتعةصع ةهص0ل متسع-0:تةصلختسم (14-13), 1076 (16-15): عجمدع ذه 5؟هاتأطو

 معز مر غم معااتتت! (12-18).

 (1) 0 طمصصع ه2 ظتسم! ةطعدتنع طقوم 71:ععاعع0 16 ةطمزر ءعدتف عصغلسا7 0115 220 168177 :

 1 ة1-لوتتكك 16 1165 ]11م ه8 م>ععاماتق غ1 01 جاع ل ةصدقمر ة88ععل ه0 18616160 :

 1١ هر“ ةهط10, 116811. 6.
 2 7.6. طع مدعي 04 خكتصلفط ةطماتغ [كتضسع 1

 3 7[. ء, 16 50هان05 طتصم ط0 ةغاعطتمأمك غ0 ه"ةهنعطغعم 1غ: لك كةسن'ب 816 هلل. 50-51
 < 1.6. 1ص" 0-21ةل8.



26 81811. 

 (2) "طع رتصلك 012 ةريستسعا“ 8ه96 788560 07ا* آان 1011012عع ه6 هد 301 00
 وصل طقوع ةروعمأ 16 ءاعومس ه2 ج11 انهععو طوع خطف ةتهتلتسع 01 ل فك 0 1
 (3) 1 هنمجتمل دصو مسصموستمدد ةطغعتع غطقف 1 دصتعطل 2011116 01 أنو , 8 1

 دصل صرت غعمتس, ده آ1 هغم00, 5هد1عع0 ةطتنماتعأط طق طوؤمسدح ه2 ضمت اتطقعو ١١

 (4) 1م 1!ههعزسع 1م طع تطعر هس ةغاطع لهجتذ وطعت هل1] ه1 ةطغس 1616 6 هو عاطعال : 3
 طتغ ىطقغ كعطخغ غم ةصماغمس هزم 1هصعتسو طقكع (طم5ذع ةطقش 1ع ]ضلع 69

 (3) ىاتعيلو غطعتع طقف ءمصصع نممص 227 10عاك5 ةطق 511؟ةلسق 01 010 286

 جل غةطغعسعمد زص لزدعتفأ ادلع ؟ئمطحعب طقكع 0100عم طمع ه ةطقهل 67ا
 (0) 5؟ءوب هدعع 010 1 ةمماطع صحوت ءودتع5در ؟طغعطصقف ةطغز# ءهطتع 112011 20©و

 ىذغط ه ةغومرسغ ءمصصعار, انآعع هدد هكا 12 طه102655, 897116 01 2986و

 (7) آراعاغار دطع نهجعاف ركتغط طع 12-550016: ععور 16عم 01 1005 15 طع

 همت عطغ عممد ةطغع (طعغمدعاط غطغ طمأ طممد110ع, ةططاتتع 310 112011284 010,

 (8) 1ص مد 01 0عدط طقكع طععي ءوقأ تمم طقالب 85 15 1771عر 052 ©1186

 هزاع 15 ]!1عع هب 1هدعارت 151110 طصال آد ه1-لوتاك طفش 55ععروو طع عائوات20 7؟1ةط 15 اقتل

 (9) زئدمدعط 01 طلق! ممطر اطغع تن 5طغتنعام 1 طقكع ط0اثطع 227 281نو
 نضال 1 طقأع ءوتتقهعل 165 8226 غ0 1226 ادرج ؟؟1ط 23 1120112,

 (10) 8ءعوعهتأال طحع ه دهتع, ةاتمد عار احتل, ةاماا-طقهتتنعل, طماعااو» 01 ]طب

 ةككزأأ هك هر 31017 1؟طتعاط ه ةهاتمدع هع صتقتت هع205 1مذط عمد طقتقٌ

 (11) ةكصل همدحصتت طع ءةماهتس 01 5 ء105ء17:- عودا ط عامل طموأ,ر 0115115 ع ؟؟ذنط ةععانط 'و
 طصعاطغ ملكا ةعطماتتخ, 12 6-208311موأ8, 191غ 223127 13796 5و

 (12) ا؟طموع طملزت 1 طقتع ماعمععل رتغط صوت اهطقع, ه0 طع طقق 513760 هلل 19116طو

 هع طعبلف ةه20 1هللذ ه طودعاط ةدغ اةطتعماتعاب 01 3 5016-100060 )1156)11 266

 (13) ةدل هككطتسعدو غطع متسع, 10 23عه206 111م طائماعءعرب م1666 016 طحاتقاكو ب

 اهدع لطصع طقف 1[ ةمعصأ ا [طق 77126-]91, 791 91161 7691: م855328 527

 (14) ط[آدنجع 1 نمه2ع0 >2 غطغع ممماضصتسع طعامدنع ةطع آةككدت ةطمطع 10مة:[ط غ0 0131“ 11

 رص اطع اعصغ 01 ه دصفص تعط 12 طماتساإ, 70111128 16 26617 10 ل

 (15) خصل مهصو طع لهسصفعا, !هدنعع-اتصصطعل, انآعع ه طتص0ل ه2 1-]ةتتت؟, 501[ 01 ةزكترر س *

 اطلع لعرك هآ طغت !لم5 ؟0هق هه ةطماتعاط 15 180 طععج طحت 260 ؟؟1ط 00121 771126 ب

 (16) 1[هحع 1 ةهل1زع0 رومتغط 10 دعمت“ طقلك طف هتعطخ, ةهصل ةطغع متغط طمعر

 ه0 ةطغعص عمدت عل, تخط طغت 1096 250 عمور متكطتص 2273 2681

 (12) كلط!إ عمصع 15 اطوتتغطر ةطل طقق ةررماتط ةطقأ 26'ء* 70111 طف 71815 طقطع 2016

 ج20 طمدتتص عدو طقف ةهاكع طلق ماهعع اذن ةطغع 10ءاك5 ةطقأغ 1911 هدد هوعط 6:

 (15) كد طمدتإت طقتتسم ةنتع هب ةطقتصم 6 طع ءماتتتن طقم ةطقز همدصع غم 01611.

 - 768, 80001: غطغع 1نلا1 طاهعاع 10ءاك5 اطقف عع ممتسم ذنط 0878 عمصم اطزلإ

: 

1١ 1. 6 5. 2-0 0 



 3 امم قول ةهوعأ ملمس ص 5171117 1-6 001 ام 3 . كلل

 مسعف ط. طدزدم). آس طماط طع يي ءلمدتع دسم ةصعمسأ 04 طق ةتع طفقسم حصل لسصميعج غطع ةعمعص زف

 ممغم0 : طعرنع طع 1ةمقادعتسا (ابص) "م1158 غطع ءهكمسسلف غهععاطع#ب عضل طع جيفاق ةعم ءمصصرفعمل غم

 2 ةطف ةطعملعمم هز طف طعضلفسدمس'ف طقصلف هد غطغع ةطغع-عمسصعا'8 ن00عرعق غم مم طع هرج نك 0

 611, رىطعم غطف ءكمسلفق منع ظنلا هل معملز غم ممتنع مرمي غطق 5هديغطع اضل (ةينامَي 000 0

 زد 7111-5, 4) مرسعم ج20 عازعم عطف معع0ع0 زصصانلقع (ءرم ا. 5 ملتغط 51111, 10: طع ماعقمعق

 عتع غاطع ةمصصع). 1ص طمغط غطق ططصقعوع ه1 غطغع مصعاف زق طعماتعطغ اصب طانغ اط 00 ندوسع كقماطمعوتم

 مزممعر 5517111, 18-12, غطعإت هينفع هممصععأفع0 متغط غطغع غطتصلفم ممئطعم غطقص غطق مملم. طف

 1زلععرعمم ذص معوطصعمع زم ةمتلكتمسع, هصل ةمعاتسعق نق غم طعاتععع طمع ككل 111 زم مكعطغازت ةفعتطعل

 غ5 "ةطآ70. 8عع مم»ع 272 0.

 (01عاصهال ممعاخع اص0غقأعل)

 (1) 32137 طع ء1م0 رمماتتت 00165 هذ 18686 165 اةلطب

 روتكط طع ةطتتسلعتع حصاة دع ةهدمت0ل ةطغع 288طعوإ

 (2) 81ةع]ع 15 زغ5 طمهع5 طز ةطف 1ظهقنزوتسال 10
 رص ذاع ةورتاو هتعاطخك, 820 طاع ةاانماطع عاتقأف 811016 1

 (8) قف طع طقدتلفصحوتم 561:01غع5 طلق ةطغع-ءورطمعا'5 0118485,

 611 طق عوفطعتتع0 دهتصس 8115 هل1 ةطع 8.

 (4) ةخمد0 165 دهتكو ةستعاط متغط 15 ظتصعع 01 طلخعأ '

 1انعطغسع طف ةعرمتط رمطتعط ذه ةممطعم اكصلاعز
 (5) انصاتا م مط201ع قرح 15 ةاتتعدعأاط 40

 ااطع جطمتتسقتسع طاتصطعاب 01 ]عدلا 7

 (6) '1؟طعدتع طامووو طعطتس40 16 8 ععصأاع 262

 مدس ج1- ؟ حدف, اةطتت7قاا24 ةطغع 22885 661017 ز(

 (9) "طع 100560 غطع 8هدجغط 11 115 798:66 52011-1أ د
 هل 15 مماج15 ذطع 2000 نمط 115 11165 7106-0

>71 

 0 قصمءابع» ممعسص 02 0عقوسعع 800 عوقعل غم آسف” ة]-(0هتفر لص مدتعأا غطغ ةمضفع (مكصق مق طف

 قو (26. 17). طع ةدحسع ماخققأو مةعتتخ (ءر 17 16 هسا [11 5). 1عمدص غطع 0عقعمغ هغ الكتصلملت

 ١ مدفن مذخط هل-05لت ةبابر.
 5 طع سورا ذك ةطقأ تقول 10 طع 8م0115 04 5 ه1 سما



 928 350 اا عدنا

 طع موعغ مهققعق غم هغطق» عامرتعو هز طلق تلطع ل يمت موولفمعو غ0 6طقمدكس مو
 و4 [[دحهعتم (11-10). قعدتس 1دقا 0-21وتق 15 ةطععوتعدعل (16-13)ر 2110 20888 8 06 1

 ىكمع-لعاصلتمسع هس طعسوسعتمسع (1 -18), ممغ غم طف ءوسمها160 طوع ةصجع هذطع طع (19). 7
 جرف طق ةمررع طققفأف هكعرع ةعمللب 158 ج1]8'012601 16108, 0 م3125 طوتصع 00

 (1) 0 غطمات غطقأ (طصعوأغعمعدأ انكر 101 طق 1871
 هأ طب ةهغطعب رىتغط 116 ةطوفعس عدت 320 0عهولنأتو

 (2) 12هوغ غطماب هددت خطقف اطمن طققأ ةاقتط

 هانتع 0طتعأ) وه ]ذعر ه 1ه15ع 06عءاأإ

 (3) ا؟137 0هدغ غطماح 206 ةرمعبمل غطت ةعودتق 101 طحنات

 دما 01 ال دمن0) 0318001, 205 101* 5!

 (4) ا؟ءدب ركع, مطعم طق ةطتهتعطأنعساط ع-عا1] 89

 طق طقه ه2 هدتنخ ةمعوةطقتأب 6وعاع 76 ةماتتسع *

 (5) آ]16 لما1عرجل هدبتع طقصماتا“ : 220 ةما26 اطقاتنع 6

 اطقأ ةذل1, عدلات صعد, 7؟0هد[طل عذر عا ععاج ةطقق ة20 اةطقأإ

 (6) 1111: هما ملمع اطمح صمغ ةطغع طمذأه ه1 اآكتطلقهطب

 طع لهيب غطفوت ةتغصعل طغت طوعاو - «79طتغطعتت, ؟طتغطعات 73377“

 (7) "طع 08395 طغعص 56 طوخناعتتع0ل ةطعاتن هاكتللك

 رسال هنن ![؟ععم-ع0لعع0ل ةكمتنلد 1111 ةطق 0120عو ءنع طعدغ؟
 (5) خصل اطع طمدأ5 01 6طقمدقس, اطغع 1285و

 هرتتع طمدتتسعد "عوعاتعال غطغعتب هائج 220 5م91:ع 7؟1ط 1139761

 (9) اآزغط (طعتتم ة2دصلعس لدحتكم اص طماع ؟؟ةطلق 05 0

 ةااعم ةمالتسع اطتعوتعاط 1028 )0111263785 225 5.

 (10) 4ص زد 1516 مدقأ اطعإل طقعع معا زد ط2116 7 ةمنس

 رىلغط ةرمعوةطقهأأام ةتطتتعأ 6111 خطغعو ؟؟هدنع هوه :

 (11) 1ع 111660 هدتعدع غطعس ان>0عم* اطغق لدتقأ 08 طوطأاعر

 هدد 1لةفطتتمماع * ةكوضلف, ةطمسخكتسع طقهتتع 2520 169.

 (12) 6١و, اطعوف هدنع 56! الطعام ةطعص ة6ط7 طموأو

 عماطعت» ةاطعسم حصل طتتتتا طعم هن انك!

 (183) قة اعدمكب غطمتت غطقأش هانت" 2016 ه[6عا8 4

 طقوم ةكمدضم ةطقك ةطغعرت 111 صمغ مهن ةطق 065 ةطمات ١

 (14) كاد[ عملز طقكع رع ماسصلعتنعل طقأش ةطمات 22055 ةولاععم

 نملعم ةطعاأ عرعر طاتغ طمصع "هطو رجطقك 76 ]عوز ةدكع

 (15) 86 !ةنع ىعا1! طتغ 11 خطف ةمعمتتس ه2 دمرت اتم

 001110 معأ ممدو عز هرعت طغععر, ةطقزك ؟هات16 طمذ طء طع10 طقعآك

 (16) انصغلا (طعرت معوعطع0 ام (طعو - ه :ةوعطتسعإ

 هن ءاتقاماتح 01 (طغتتس طعس اطعزت ةطقرتع هب ماتتتم056!
 # #* نن 2

 : 6000 1*3 5 3 ق4 ةامصلتمع ءماغطعأ ه2 ونمو, هعمامتسو0 ذص 0111 ةنعصك نيل

 0 اص غطغع 4 0 طع 6(5علك ةبنثع مهتمعل رطعسع طف مكلعنو هع ١



 5 تو قالا طتعاطب غم طع طغعتعطا 566 طل
 (30) 101 مدهتتر ه ءطتعأمتس طقكع 56 12104 لعمل

 طمزب دورت ه8 7؟20مع ]طهكاع 5ع ط0غا1ع0 طوعاع ركتغط ةعمز“د!

 (31) 5عور دهصرت ه 100 ه2 ه دصتعطأو كقضب
 عمعوأ زد طلق طوتصسغو, طقكع 56 لمقطع0ل ةيهلطقأز

 (32) 115 ءوعاعو ', نصلعن غطع ةطه0019؟ 01 هأغطغت“ ءدبتاعق و,

 مد506 10 طع 6610-2616 ؟طتغطعا“ 5ع غم60 5؟عد0عمل :

 (233) 1111 6 166 طل ]عاسعر ه ممهصعاع0ل 018ر

 ظ طق معمر 012 7114 طعققأم,ر ةكاعتت 56 ه0 مهقععل

 (234) قتل متوتر 0ةدقءاف, 1811 88 861165[5ر

 ردنا 1ة1:عع طاوع]ع عرعقر طقتع 196 اهلععت ءهمألال

 (35) 7عور ط9 طق انآعإ هدرنخ عم عل ءعرتوأع
 هم عرس د0 مدع ؟؟طتلاع طع 10105 57 5.

0 11 

 34 موهجدعمغ فدقفتستسع غطع همعصتسمع 02 هس 00عر ركع ةعععول مطعقمفم ىطنعطب اهنععب طععمرسم

 طع ةهأغمءاع ]اةصعتمعم ه2 م0ع6مإلز هن6ك ؟. 4 متغط الكم. 5, 1, هصل متغط خسطقتعب للهلال. ١ هس

 رصمسإرت هغطع» ]تلعع موقدقععفز هس غطف يفسصيصفمتقم» 04 قسعاف طفمعمع ]1هللعف' !1(غمو غم ةطتو ذه

 ؟. 5 رزغط ؟هعوكطب, ةلعما]. 3. اع ممعصسأأم» 01 لعمتق] ةهتلمق لص 8. 6 زم زماعمعمالصسع. ]ص طع

 رسم»سحتصم غطع ممعغ (؟. 2) 10عو 4ممطب انلعع آسف” هل-0ونف (لل هلال. 53) طعقمع غطف طلصلق معو

 ةقاكرع. 1118 ه66ع0 ذص زاه ةرمتكأدعقو 18 ]تلكم هس هموع (10-8), ةنممع0 ةهغ غطع طغعقأغ ه] زغاه ةمععل

 طرن طتصغعفمو مطم طعققمغ ذغ متغط طغت 0هعق (11-10). 1164 مءعمللق طلق ؟ءونه هك سحق ةهضصل غطم

 هطمسردأ دق طع طقق ةلهتس (12-14).

 (ةلعمخع زدتغمأعل, طمسعل همغ ةيمعأا ؟0110ع0)

 (1) 8تلونسسف طقف 1616 غطععر, هت غاز طغعمفتتا طعمت ةهح ةعطتسع 501150

 هبل مماطتسع ةطعتنع 13 غ0 ءومع طق 1همعتسع اطهأ 8115 غطو طا0عققأ

 (3) 1! طغعصوم طم 60[5831فأغ طغعدع ائررقر اطمات 79011036 887 - (غطق هز هعاووأ 6

 ب 116 180160 هدا ظنمسص اةطع لوت' - مجعد هنا :اطعتت“ ةاطلعم اطقهأ 0صلع -
 (3) 81160 متغط طق مانتنع متس 01 طعوو عصر زص 7ءةوقعاف 042 هزل 7؟0نعطأ :

 ب طتعا 15 اذطقع مرتعع مع 010 10 1غ, عوتص غ0 طع تدع ءطقملأاق م68

 1 726. طلق طوصت8: 6 11, 4 2: ورم زك معمصأ طع طلعلم ه4 ملعون : همم 2 ةطنعطمط 1, 10-12



 جوس ديه ع

 30 ؟41811).

 (4) ©همعزلع, 0 تتعصل! 0هدغ طم دمع هحعطغ هؤ 1201عم قصع]-طوةتت69]

 5 جا- ؟كدسحس ةطغعتم رهعع: هن لهم ةطغر ةادجتاع0 هدن 67651065

 (5) "طعن هطمحب ]زلعع غم ةطتمد اطقأ ةدئال ةطع 111018 01 ةأئ0ائ97 56: | ١

 رمل ةصحتغاعم, ةطغجت طع هه ةطعو ةاعصص ةطغع ةهلعاق 01 1م ةايوفتست
 (6) 1"طعزرع ه106ع5 هرعتطقسم 0ععرج عيالك, هصل هع ةطغلل“ طاتاتعةتناك5 عون 7

 طع ةوزلمرتو - ه2 لوودتو طعورب 01 هلت ةلكتسر 1؟1أط 10007 طقم

 * 37 ان 23 3

 () كلصل 018 010 1 عم 10غط ةغ هتك, 01 ه9ءان آط6ع 5920810156 0111و

 رت: 1110 ه نفأرت ةامعلر هد عاتنماتع هكا ةا, 210980 01 21698[

 (8) آ1طعص هةؤلضصتعل طوع غطع غمهدعط ه1 محو طغععار طق 2165 1116م هطلت 0946©

 52200( ]ط-ةلعادص م0, 1601 ةاندمدع 69 طع م51غ111:65 6[51931ع0 57 ةونعازت "ةلطز

 (9) ةامصع طقع طع ' عتمجعل ءاموج اماغمدسف داهدتنعل 165 اةطع ةرماتاط عاتق عا6عا :

 ساطع هأطماتس» 190010 *جعع 59161 طتسر طع 163975 ةطغعتت ]11 ةهدتن طءطتسل.

 (10) "طعم 5ع ده طوس جصاناتعاعل 6 0هتعطر, 3520 11202 215 16131

 اطغعو هع هد اطعتتم معك, 711 ةنهلطعل 10 10110177 اةطغ 01131317 2

 )1١1( اا[ طعص 1ءورس طع طغت“ ةهطعق, 10غط مانأق طق هلأ طلق 12عدعان؟ع 05 60

 حصل كنعد هد طق ةاعد0عم ةطقصلكىر طتق ةطتعطق طاتتآط 50 طواتسا ةطتقتتم

 #* * ان 3# 3#

 (12) خصل ه8 010 1 1عوجع هد عماتص0 ةطع ءطقطتمأاوت 170 2266 ق7 85م6“

 ه 1501120 152 طلق طا0عوقأ ةرماتاك 51000, هطورع ؟طعتنع طع ع15 عمق هانت:

 (13) ة1ئطع عل ةنعحس 111 دمأغ طع ةوسصعطعل طر ةصععتق ةطقأش ةا1956 ١0 طقام :

 طمعا ةلاعتن ةطفع ةددأ دلل 2000 طع همدتطسع 15 ةاهعاع ةتل

 (14) اآطعص ءمصصعف ه مهاع هلم 01 عومعالع5و * غم عل طتعت 38 مامنه 26 116ر

 جه دوك 01 0عدموتل“ هات طعولكد ظنمصم ءوعاط هه ةطع ةعمع طتق ماتعطا»

1 

 [ءالعع 1[ هسا 81111, غطع همعصتسم ه2 طلق ممعسل زق 206 فبدععنتع0ل تنط ةعوماتسعسأو] 1001

 1هرع 0عموسعل ]108عور طدتغ لغط ةعععص معا. "طع ممعغ طءعوللاه طلق فيىدسته0عو ه2 0106 طم 6

 (مللاعص طعؤمصع غطع معصق ه1 (طففعتمب مضل طفت وفن ع0ل طمتصع. طف ماهعع هقتصعل دق ةطهت ه#

 مم. 1, ةاهلطاتتطر لعموم ةعصلمف مصل طعوئطعتو لحجأاغ طعضع (2 ةهسصف (), 2:3106عدق اتصل ة20 هنن“

 (4)ز رممصسإت ممم غطع معهءالتسوع دكتغط تقتع ةهصل ةمصع (5, 6). "طغص طم 7156و طع 06608 ه#

 ه101: طلق طمصوم (10-9), طلق قسم (11), طلق ىسصعا (15-12). ىلا1 15 ؟هصتغ# (16). 7. 8 ةطه

 16 "ءعمعوغ غطع اةصعانهعع 01 1, 14, 4

 - 2 2 ١

 ١ 7.ءه. غطع 8610م6. 2 60 ميش 101 جابسي 6 آس“, هع. 53 (م. 154). 3 726. طلق نر 6



 6 01-2 يو 1 علا 00ج 6 ردع 61 مزعأزت م م
 10 مق ا ام 51160 مدعر طع اعورع هامععمرت ع0 نعوقع] ءدع]

 . ناعم ه روم تطمع ؟وغعرتسع ااحع هعمل-مامام ه1 ودع ز؟طم امم عمددع ام لععمال

 (4) 5ءور مدهسور غطقع اعصغ ؟عمسص 1؟طمدع ءطهستطعتتق غطع ةععصغ 01 محاتقلع !1هدنعل ؟هدعالنب
 طفلمع 1 هماععلر دتهوطقزت ل0 ةععاتعأر 22837 طقهزت 88 3 222]0 150061 :

 (5) قتل مدونز اع ةوص وفن عدد مىاطمقع ؟ه1عع اةطغع تسع طقل "عتلعتتعل طمقتتقعر

 رسام ةزدعم 60 طع ةؤرتسعم ةنتعغاعاعل هرعت ه طمآ1019 ءانتتال غ0 ]زر

 (6) طووجع 1 ]!1ةأ مدعم غ0 مىلغط ءمصحمقعسات مصدق, ه11 طحعص 01 دماطاع 26عر

 ىسطم ىىاتصخغ غاطفعستةع]9؟عد طوبسضصمل 1؟1غطماتأ ةغلصأغ 10 عا7م غم هل] ةععاتسع طعام.
 (1) قص مدهنور طع ععصعتنما5 ر0ماتأطر 1201:6 ةاتاثع 11 طلق 1[

 طقس ه 81010, هرجع ةعع7]71 04 ةمعععا, طهكع 1 اهلكعت ةهق 237 ط0( 61,

 (8) قررا ن0م5؟ 211 غطغعوع ةطتسوس 3126 عمدع, 320 1 ةصت 141غ غ0 13
 ب 5837, طهأ 2280 02 ءودتاتط 15 ةطغعتتع 7,056 10مع3 دنع 296 7

 (9) "سع ممم 1 006 ؟هدتغط هغ لقت ؟؟ذأط 8 مدن مه133, 120112160 هد م 0ععأ ةاع-ءعهمعأب
 ىتقط هن ةطمتنمد عطات»:ع0 طمدسع 09 طع ه10عر ةزكتكك هه ه 7015 ةطمات“-طقتت"علب

 (10) 4 طوب, !ائلكم هد ةصاعامزررع 04 اةطع 58208, ءاعوت' 01 ةلكاتو

 ريغ 591064 دتصخ 1م طلق طمماأور 71050-ط:عومأعلر 00 ططعقت 51ةله 1121

 (11) ةردلك مدوصسر غطغع طموؤغ 04 طمانوع 1116م 20ءا5 01 ةهصلعتنماتعع طقهالع 1 ءقماقتظعلب

 رىرغط ه مدهتنع اذةعاطقغ 01 100غ هه ه 10ءادعأ, اهلل ةص ةطقصلع 820 20أ.

 (19) قد مدقسو ةذطع مووت مطعتنعتس اغطع 0191 ط00غع0 هل اطق ةءنعععط-6791 ةطتعلععل
 ب غمح«ودس طعقعأذ 1غ 6طغعصهق ةطغع دتعطغ 1897 08712 اةطعتنعمرر ل

 (13) 1396 1 م5560 اطتخمتعاط هدد هم ءوصصعا ان عطخماعلر 216عأ 05 100

 - ةاتع ه580016-م5035 هاترر ؟كمسصت طعم 510عود, هم ه0م110 هصضل قصت ة1ع ع :

 . (14) قة طتتسرت ةطع طققر غ01ءةيتسع ان, اةطقأ 0معدق 1710 ةطغ 5000 01 غطقع 52001
 زمزدع4 غ0 مزؤطعتس اطقأ ةننع ةعصت]7 ةعأر مصنعا كغ طق طقهع]ك- 02.

 (15) آ؟طعرد صرب 16عع هالتك طعن غم هةمععل, غطمات 701036 غطتصلع طع هس هدغتعاط 2عاضمب
 ج0 1 ةطق 15 ءطقللعج هددع 0837, 20 1111616160 7؟ءولعاتللع 13 هع.

* * * * * 

 (16) "طحت ةعققأ ده مدمس ةهرعرع معوتتم 820 ماطع 10 !1عدعغط 05 111 :
 طتغ مطقهأ زق 1هدع ]1[1ع'ا5 ةاتصت طاتغ ه طستصطعت 01 عتعأك ج20 مقهلق]

6 

 ا. 4-1 علم عه ملعمتسع هك ه رصمكتسم ىسسون, ؟لغط ]اهلتعم درعطم عع غطمتنعطغف 0 0
 (4-2). 8سمغ طع ممعغ زق 2ع هور ؟كمدص غطمقع طق غطتصلعم ه2: طنف قتسعاب انلعع طئطسقمااب اف 11101



32 818110. 

 غن رممعم ةقعع مامعمم رعطقممع طمغط ةدعم معسع طقممر طاب طع هزعطغ ه2 لتةأ هك 1 111
 نومرع طم [اززدم (ةحق). ظسغ هأطع» (طلصعو طقكع 201 0 اع لمنع - هعمووذصم ط6 ومو 1
 نأ ماموغ هنأ ممل جمل مءوغ ((). "طع رجوع زه 0عوعمتطو0ل (8--10). 2ءدطقهق 8 10 0
 م. 11, رتغط زخم عطرسص مدمس طم عمضع هه غطقأف 01 9, ورب ةعورععا» طقكع 86000 0 0

 اللكزغل رم. 12 طع مممغ ةيعصق ةطصسمألب غم ةضماطعم طقم طلق همصتعمأو وتكط هةطعت“
 هتاطعع نو طعطقللف نك طلق (ماطع نع ؟هرع دمجقفأعمإل 1ص طق هاا 01 7618+ 85و51 02 ط6 2 9 ١
 عم لمسطنطملب (طمسعط غلق عمرمتمال ةعصفم زه همك عاعصكال كقول "116 0055386 8 كتاط

 ةمزعتغمل ميضرفعتعمرب هك غطق موضعه عملك غم ه اتمصب طفت هأطع» [[هدف 70010 ]11م 50 دف
 طسغب ةقامع هجرمعلمصعم ه] طلق م1011 083 لورنع ممأ ةلاوعاع (15-20).

 ]طم موسم مطوتصم نك طلع ممعرس مءعملاف طصتقت مل-0متنف مههظكا, ذص طف ةودصع © هه
 نرخ ةمحمرول نأ ليم عمصفع رتططصسصف_ مكلف طبغ ةطغعع 15 هم مةوويصطاهطعع ذط طق 60516218.

 01 ضع كيم

 انيفينومف

 (1) 1ممزع ؛مدتخطب © معسل ءقصفأ اطمن دعع ةنتعاطت 01 120165 ءوتتطعا-ا0احع ْ
 طقأ ملكع طغت ردو طغت عاب 6 طحتس هلت, 11غ 120110795 عارى معا ن5 220 ةطعطتل

 (2) قمل تكنسع هد طع !اذعطغ-ءمامدتنعل ءقدصعاذ هدنع عاتناق م1 ة؟؟ءالتطق 6383و
 هامرجلم» هلأ رىمدتقأب ؟رتععتسم, ةتعص0لا» زذط ةطعتتلت ططقطط عاتق, 71.

 (3) اكعوب طصصهصرت طف ةعصغ ه2 مهتلعطد طق 8055 ذطغ هتنعاوتس 80 30 ن0 '

 وجم 1 ةماعلا, مطعم مكتكطتس 1935 5 7702082 1121560 210 516 زنط 76:

 (4) حصه 1 اعمغ طعم صو 1076 طفش 1 طلعات طع م10 1غ ةط طات12: 12 800أغ

 طع زمعيضتسع 01 لعطأ طقص ع5 طغعفنجو هرج ةطغ طقطلق 08 0عععطت 101

 (3) خردل موت زمنمع ءمطصعأا نكاع7عل طغدت جعودتستسع ءاثزت ؟طعص هب ةطقا00 01 طق طتعطأ

 17328 52م6:

 ا مرن 10موزمع مع هاتفا طر ةطع ةتمادست عاعوس ه1 !خعطغمتصع ذص اطع 11152:

 (0) 1 5ه10 غم طعنت - «(دحتصساطاع 205 غطتتق : 101 761117 هلل 46©

 رىاطعسع طلسم 15 191: 3133: 15 0011عطخق طاتن طقاعألتل] 10

 (7) “طحت طقفأ هغ طقصل غم ماسصعع آطغم اطغع 0عدعاتن: 50 عاتتل 178615 ةطعانعأم!
 7206 5059 هع جمد عالطدع ءوهل15 1طعع مدقاتتتع ه0 1عوأ131 ©9886.

 خارج >1 رهبة صمم هبطودإا يتيح وسع دوج
 (5) 50 مطعم غطغعرت * طفل مدعدعل اتمتع اغطغ طمطصع-]هتققر ةطغزت ةعاأ ةطعطت 10 26

 طع 011 |

 01 لمدمرتم نصت أعمل, 1510ع, لأط 522665 01 ةولطا 0

 (9) قلرمعوملو طع هه0016-عاضاطق !همدعصعل, ةطصل 51065 ةطقكغ ةتعوتسمم0ل 1115

 اعأ هلل اغطغ 580016-ععمتس طقعاك سناب 16 هلل ةطقش طف 10ةوتتتط طع]0 ١

 (10) قةصل هزترت ا1ممزج ؟؟ءدتع ان عع ةزكدضسمم 01 هد 0 عتنمانقع 1؟طمذع ةنعطخ غ0 اا 172661:- هدا
 اد ةررععلع0 طرت قعدتعع طمغ تسلم زنط هع طم طتصع 01 طاتتصتسوع 268+.

3 0 3 3 0 

 ١ 0, مععطهمد “ةاطلومأ عاومععف اطقهأ ةقفهلا اطغع طعطمالعع ظعوصص طغعطتسا طق ءنل“اولتطل :

 2 ]زر مربا' مءاعخك غ6 غطع ءفمضخمفم 01 طتعط طع ممعأ 10" صحعل مواز 15 15 طعدأذ 50 1918 ]16 11615 50و م6 ا

 ه6 طلق ءقعمصمعأ هضصلكرب اط 1164156 01 نك ام .١ 10. “كه عاورت ل5“ ادالبر طف زصطقطأ 60



 15 01 روما آ1 طقهجع ةردنعمل
 ' 916 قيس 60 ١ لمرالممع ىدص لعوممعل 10.

 2 كن 0 5376 *

 غ0 طعقلت 65 3 دصهمس'8 همعععاطب طعم طلق طلاامو (هرنربا6

 في1 هيا 0 1 ا ه4 طعم 1مقتلأاق, ةصل هلا ه5, طعس معممأ ام ثوننل]

 09 1ع 080 1 ةاموت طنق كقمتممتع ةص0 ءطماعع طئصت زكتغط طلق هذكم ةمتاغاعب
 . ةهرت0 طق ةمعولق, هلام 1 طقهأع 0مصع ىذغط طتسيب ؟؟زذغط 1؟0هدلف نك طسسصاطا رو عفت

 (14) 7عور طمخب مححصر 5 ؟ةعنمع 3809 ةددتتإ طقأع 1[ طهصللع0 غطسق, ةصل 1 طل
 ةلعع 1 طقل ةمماععم, ز؟لغط ط0 ممزكعم متع غ0 ةطقهضمفد ' ه مطتمقءإ

 (15) ىصل 1 طقوع معادعصع0ل ىتغط عامتتو ظئمصسم طع مصدغعفأ - 101: آ 19ةق علك عد ه مدرجات

 ةاقهنتم ةهق 5 00
 771 17 وسمت“ 01 طع ةصاقعمهتقأ 15 1ع00عع0 ام سد مماعد عع

 (16) 1 تتغ ادعي عووتغاط طع ةزصعرك8 01 غطق ؟ةهعأار ةهبصل (طغزو عع ةعومضعلب

 . ةهص0 ةقوع دحإرت ههالتتع طق ةزع0 غطمات طقهلقأغ ط0 22018 م019ع» أم قع :

 (14) 1 ةدد0مؤ6ع (طعع متغط ممأهط]ع ؟ععقر دلل 01 ةاتفسعع ةأمسالتسع 5010,

 جه طا1مزو غطمات 01056 ءمزكع» طغعصعةغط, هضم اان طغعمتتت ؟هق عال -دتعط عمل.
 (18) ١6 هد عرع0 هعوخطع نمسح ه ازد 1791054 كما عزتن 1و ءهدتع غم ةععاكر

 ه ةماطعم» 064 ىطغعامو - ةكأعع طوطألع تق (ععغط 16غ طع ؟هصودتفطغ طععلاإ

 (19) ؟؟طعص طع ةاهللكك مطر طق ائمدف طلق 1ءا1مز98 ةاهصل ةاتلا طعقدع طلسم مغ عمت
 مدع 08*عدر 10د ؟عمع 01 هع 0عهاطب غ0 طدبعدلاع ةيهتسفأ طلص طع معمععت

 )930(  5ءور هع مز 8غ غطمات ةععر طعملاععم-طععاكعل, ارئتصع ةطغنع رىمطغعامصعل ذص 0ءوغطب

 جبل ةصماطعتتب ذص هوم 108 عمم !1؟ع, 8ععالصع لغط 2 عمماسع 101120 7.
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 ”1طنف زمغ عم عولمسم ممعسد 07و ه 7 111-ههمممر[ع0 ءرعغ (ةهمع غطع مماغعق غم طع قسصطتع

 هتوتسمل). "طع 1هءملتكو ذصقتعمغ ع4 طوع طع همعصتسم ؟ةهعق (ه0-طدوكتمب 1طمضعمطب [نغطقاب 10طتوقلل)ب

 18 طع همتسع هق غطقغ هز 0[2, 2111, مطتعط ذص ةمطزوعغ هلقم ةعمعمم رتغط (طتق هلع

 17, 7-1, طق تقنهأا ةص م0 عغلمس, خمس ؟طتعال طع ممعغ طيعصق ةطصتمألازل غم مه 0عمع مالدص

 604 رزق ل65 ةمىعموزمس ةعمص طل (14-8), مطتعط طع يصقت0لععقب 0هنطاقنلاال, مهل م0060

 2 هزم مدس عمل لتفاتلععر ىتكط 0150عع طع هطز ءعغب هدع 8عمرسص قونعط#إل. 14 "عملب أ( اه معمعسسمطاا

 2 لسع غم طلق هعع مصل امقسصمتانعو (15-18). 6غ نسصع مق مطعم طع روق ةعععرامطاع ههه !وذعع

 2 (18-16). طعم طع طيعصق غ6 طلق متكعر ةهص0 يطمبأو طعم غم 1عومع غطموع رعطم معمتصرا طغع مععمأ»

 .٠ صعمغ ةيدتسمع طئسر طم, ذك قطع لعمق لكتطوموعر ركتلل ممغ طعععرج طعم ذص ءميصكمتاب ةصل لعفتنم هصلتت

 1 [1طلو ةعمقع 0, ضخكان ذو نامطاتوطول طرب ذاع هفع ذص ةلن/ 5و. 23828

 ب * 3مدهفتمو ضير ةنعععوأمل زد غطقغ 06.

 2 آخر, “ولغط ه5 م085عا1 ه, طلق 0عقط طاغافعو 011 ”*



 3 881. 5 1 - 5 م

 غن عم طمال هؤ طف» معممعمو (21-19). طف تم مانكلو ةوولقق 26 8 عع ةطوتع 9 5
 ه2 فصعاف, كقمتسفل طع ه ةةستلجت قللع0 “25108 معمجاع”, ؟طتعال 26ه 8 1 جمان

 عمر (طفعزت ركمعسع ممأغ طق ةرمتا هأ] روسكطسعب هس ةطقاع 588 20 0 12 1202011 7 دا
 ممأ طع مءانسوا1ةطع0ل (22, 23م(. 1

 طعم غطق ممعغ مهقدعم هر غم ه مدقفلتمسمتع عطقموم0ي ذص مائ8هلقع 01 7016 ععول1 128 مث 106
 يسسعا عضل طمصفعب طلق علت عطغزص طع ءطققعب طلق مما هتستسم طع قطع لص طواف هده مس صقت مر 820 01
 10 000 غن لزوؤؤطصأ هسل لمص عع»ماتق ماهععو (35-24): هسا يلق (5 ةطفع 010ه روم
 سس ذص طع قل لنهب« ص/ زم عمسستسم) تغلط ه كون هغ غطع ؟وستغو ةهطل ةصمأتطعقق 01 62 1, 16).

1 
0 

/ 

 (ل[مام زصتغونعل, تخط هععوفإهصهأل 015617ععدععد)

 مس ام سس من ]| يب مي اخانا نس | دي اا مس 2س | د يح ا اباد أن مس 5-1 مس خم دس دل

 ١م ١ هم ١

 (1) 56111 غم هعع هرتع اع نتهععد ةهغ 20-]ةكتط, ة

 زد غطع ةدصل-ة1مررع ه2 ططق7»: وطب اةطفق 51045 02 اناطقآز

 (2) ق]-ل1دردننقغ هل ده-8دابتاوقط ' 1ع ءةدت7أإلو
 هومر ؟2116ز هصل ممولمدو, هدعع 1111 05 760216:

 (3) 1"طع جطملع هؤ جه نتاطع كامب موقغ ةننع طقق ةصم1عل

 ابعت" لى عالزصعد ةطمرب؟ 00م9 ]1112م مهقاعائطق 012 516-559010ة طق ب

 (4) 12ءومادأغع هلآ, ةدكع 1هدع ةعطعو ءرالط عاتاأقطأنو

 هس ]1عوعتسعو ه2 مهططتعط هدف 10ععق 06 ةطع] اقر
 (5) 5ةطععلم 0, (عاطعتم عدم عد, هص0 ه ةانعدعط 101320 اةطغع 7186-621 ©و

 هل 11معد م1060 هدتأ,ر ءاطقهت ععل * 57 102ع 769185 56.

 (0) [مذؤئعه0ل 01 اطعتت 1115 طم هوأضعطعو 05611 [طعالعو

 عل-ةطقصاععل, لدت؟1صع هدد طع 6100م5 05 [طعال' 1185و

 (؟) ص0 عهجعاا عه, اطقأ ةادطل ]112م ةروعاتق 01 5119الو
 اطعم لتسع هر صمتك غ0 اعل طغت ةهكنكطق 59 طغت

2 2 2 237 2 

 (8) '1"طل]5 طم 111, 1ص طغعدت ؟دةهغط ؛ ةطغع ةءععاج5 50 56 110 05 6:

 15 16 غطهأ ةطع 0عداتتعد 019016ع, 01 15 1عنعطت7ع؟9

 (9) 11 غطت طمماص0 طع هر ؟عزعدتسع 6003:2653, 1,7 0105[ ةطمات

 لعدأ 0مأ طق زد اتطصع مهقأر, طع طماعاطخغو 10صع ؟ةطتقطغ#

 (10) 1"جلع 585غ غطمات ةهق هصص هاله اطعترب ] ط7 1

 لصحصلع دكتغط 1ه؟عر تهتئلاتسع ةلكاتضان, 1 ةمادعاطت ط7 2061.

 (11) 86 صمح# اعممع ه8 غطرت ظمدكستسور, 1196 وتتط طق 26866917
 ب طمع ع222105 1018 115 3:6أ, 7عأ طمهإ 716 56ه طقم

 (12) 8غ 11 ةععوهصسعم طع ةطزع لعوطععر اطغعط 5؟طقأ 6

 معمعلف 16 غطقهص غ0 مضص ءاقعوطعتتع ةطغ طانعوفأو ه2 اطر هةهدطصع9

 (18) ةطع دكتل1 طقعمع 1غ اطقهكغ 1 هد 0104 ةص0 0ععمعمأب

 معان ه1 ؟ءداغطر ةهصل صرت ءماتقتسف 500 هالصور 60 طعار عر

 69 ب

 ١ 11 89-1 1جة١ +: عع هجاء, 111, 3 1 011 ور 4 62012: يرن ىربغ



 مقام.

 1 ا مدل 3-3 طه عمدتع طمهتتلر
 00120 م68 0 رس 10 طعن طق عمدسع ةص0 مجتعغطكلت

 - 05) 1 ةطق 8م08 محم سمرب مولع رمدغطاو فامصع ؟ةصتقطب
 8 000 000 نور عع طرخمزو هج ءطععات هضم اعصصرتار

 22 006) الصمم زهق وطعم 1 صاقنقل ه اعمغ غم قصق طغت
 هع ةل]عر0عر“ 04 ؟ةتفأر 50[ 0( ةلكتسر 8 عمتعااع.

 (17) ظمتتتتل طعن تععاع 5عدغ ص7 ةتاسقر 820 1019810 دجع قطع طعصأ طغالو

 ةهق اأطفق ةدصلطتلا ةل1مزرعق هود غ0 اةطغ ةهصلق ع1019 ا.

 (18) طغت 5810 ةانه - “117 ةمان] طع دئقصفمتتب 101 نطقت ةمانأإ
 “وا1 دحر ؟ءواغط طع ه عتت6 مدح طمع غم غطت 760م1!“

 (19) 1رعورع ةطع عرق: عره ةطغعص, 220 ععأ اطعم ةودنع 150012:

 1مم 00غ طعس ؟ءزعاط ةعمتسمفأا طمع زص اغطإت 066101,

 (30) 0 ةعوتسوأا هل] هددت 1116 10ععغطعتلا 201 117

 51117 مءءعوعطتسعو ةماعم0ع0 أم ءقتقع اطقفع 161101.
 (931) 8وددع (طعدنع طع ه4 طعس م1 ععهتلفر ه20 50من6 2261 ]8112618

 هاطعرو طحتوعرتم ]ماعدا 10 عتتقمرر أطق 5غ 32.

 (29) 1رعوجع طع طقدنل طعن 66 1511 غم غطغع ةطقتتع 01 722108 معم]ءر

 ررد ©ت4ة1ط8غ6 طع غطعو هد زنط ةتتتتقأز

 (28) '"طعر معتم ممأ 90م 12 10183, 201 010 0131 7981-83

 ىءودن طع مماسكق 02 ةطعتتس ةطمعو ص 017ذصع طعم طق ا

 2 6 3 ل 3

 (34) 0 طمزب؟ عمم17]0 15 عماتنط, غطغع 087 01 غطغع طاقعأع 106]ك9و

 ىطعم ذانع ءمصعاف ةغعرر طدتفاعار» تصلع» طق طقتصعتؤإ
 (95) ؟؟طعرت ةغطغع 1هدع-0ععاجع0 ه1ععلقر, ةرددتنع انعم ةنتتما95 05 ةاهت1/01, '

 طعوت» ةطع 1ةرتتمانة, عه 711 ةتطتق 210 3201!

 (236) 01غ 04 0104 010 1 ظتعطغ طعدنلم 01 0ععان ملغط 8 ا

 1112م ه عماتدع طاصغعاع زن 51,11طعقفر, 1011 01 ةزداتتأكو

 (397) 205 طتصسرت-20560, مما 702غ 160 اططمع]ع طمعاكتق 10ععاطعا"
 - دم, طلق 20015 طقسسعا“ م1 عاطخ1ا7, نا1]16 33:6 طلق ءطقه2863

 (38) 1"هرءعرتهد5 طع ه؟ ه ةطمسصقدسل, طغعوسضمسع هع طاتتخغطعس

 زعمت عانأذ ذرص ةححسماتا“ 320 طغعاصتر ءمدتحع5 طمصصفع 11آع 8 ماعااتتعز

 (39) ةوزكأ هه هةاجتهتنعطغ-[عوضاح عتعل ةطهكأ 05 هامسام# طلق هطقعأنر

 ةامأ5 تا 211]8 طوع هد ةنعطقب ةيسصتسفع 12 201؟-تقلأنر

 (80) (ىغاتسع هود 0ععدم هصل هدذتعار عوكتسو طع قصص عاف
 0غ ه طقعرنلمددهمد 7؟طم 0396118 مدع 850837 ةثنئمدح طلق مع071ع.*

 1 قف و00 1560 10ه“ :مةلعتطنع 201595 210 5.
 ه 1ع ةصعزوض6 ممعأاق طموق6غ 04 (طعت» طغتلقسعت عماطع 1830“ 85983 200 16 مم عع ه4 طع تطول
 ةمعوس مرصسعمأ ذص ةععاتمع 10 موقؤنتع 4هخ طغت" قصصعافر غطق اصصاتعهغلمم 15 غطقغ غطغتل» كطع زه هم عمعقغ 20
 . موو عنكانلب هل 115 م0:عق5 هم ةةحتطاعر غطقأ سم هع ىذال دومغاتصع م ةغامعاع زام طعصلو طمسعجع» لتوامسع ؟هدم
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 (31) العد هسا ةنسصع 585 1 160 عطف طمقذ ها 8 5981:-12816و )0 030007 ا /
 هطماأ ه2 طقت, عمم0 ذص طقصل, 50 ؟طقع] 02 86م 66: تح

 (39) 316 هع ءاطتما10ع0 درعتغط ةطتعمفتب هل 1 ىتقط 23 52691:-م18:7
 هطتم] ع0 طعم ةعوصح غطغع ][وطغععو اطقأ ططعات 6016560 ةنان

 (335) 076 هأ 0101 010 1 عمك هع 0ءدعاتأق 320 532001-ر

 زمرتتع جاما هرج هه قيصصعا] 2051ع ه0 16عأنر

 (35)' نعووغ هأ ظطهصعر دامتمسع ةصل ةدكتكأب ائلكع ه 7110 طاتلل 0هطن1طر

 ىضطمست هب متعطغ ةنل] 01 ةتط طقق معتق 12 2 781167 :

 (34) ى]11 طعد» ةعدط 1 رومدتع لموجبم 115 ]01012671285 6561655 :
 ةهأغ الع هل نأ هاتنع 13561 ةطغع 5935 1عولط 35 16 2675 ٠

 [(36) كدعاب روق 1116 ركطعس 1 10960 16: هلل 2099 15 ؟ةطتقطأ

 ب جأا] هدتتع 1156و ةطتتق ةاط]ع 1250 35165 320 12655 !]
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 لا 6-1, طع نكانمأل ةقهأمل“ال مئفاتلع. طلعنع ةطغع 1807 علجعو 00 ةهدعمات72ععاط عة, 820

 ممم لص طقرع ممموعصمعم رزه غمم دصتتعاط ةطقفطعل غم عع طلق ةدتغ. 0[2هعع ه هتاف 20 طغت ]نسق

 رىطتعاب ممميسس زطص اغطغع ممعط»إا ه2 ]طدتخقت 09-21ل5 (؟. 6). قف همدكع2102 111168[10, 126 7206 58

 (مم”جماقأم] معه طوع مممسصتسع ؟هتع ةه26104 هذ ه ةضنعمصع ءةمصعال ((-10), طقموع "ءوع9ع 0 ةتعطعأط

 (غطع مغ هآ طغرع طسسرم) 15 ءدطقتتفاعل ط9 طلق امص توكعا (10). 'ا"طعط طع م8868 50 ]185 79837:-1181©و

 لموعس اعل ةهغ اعدعغعط (18-11), طلق ؟ءةدرحمتق (19, 19 «©), هل طقق 111018 (؟7؟. 20-22) 6

 غطقغ قةقول رزه طفععع ةرمالععم ه2 طرت طع مل0لعع ةتطقل دمهطسعر لطتغقدتسمط. ةطماطعا“ 70126 018 602

 (وعغ لأأط 12018 81-0818 15 7. 1

 (1) االطمدع ةهنتع اخطع هط00ع5 دص 85ةطحاط ةطل 5!

 ركمدنت هتف ةطعإت طرت 1مدصع 0عدو1ةغ105 - 207 عتعنأ 8 612(!

 (2) 0م13 ةعرتؤرد» 1ع 01 اءاطعتتسع هزعقر ةط0 ةطع 8

 ارلعع الصعد ه1 ركتخاتطصع 120640 زذط 3 7012-0115

 (3) 1[ةلسمط*5 ةطملع ص غطع ة5مصع 7هف ص 6 طقطتتةألر ْ

 اطعم ©0هلذ ذطقتستأ, هضم ةطغ 111115 ه2 طق دوت” 6و

 (4) آد اغطع 0ههتذ دكطعس ءاطغع وع طغعم0]عوو ه2 طقم - ةظماتعط ةطوان 05126086 0

 . عتقعم 01 طقتل
 اتمتع 11عواكم عده ه2 ةمتسك: هت ةطغع هد 02 311 3115 15 126 3

 ١ طقأ 1:ع192756عو هع هاد 5611“

 : . 2 5 هس

 طعول-نيهر'امو. [1عخع غطغع طغعصلددمفم ز5 لعدعضسطعل طر مص زماكعمكل اع [011 خبأ عمو 1201نوخكتدع اةطقأ طع 15 8

 ]امد كورت ه1 كعمل طلق ةعاطقأا ءعصضعر ةهصل ءمصقعواتعمأ ]5 حط 205 ةدخانت'0ان5 ة20 ؟جاتقمأك ةطوتت. 0 206أ, 5

 عاكاسم طلسم غطلق ءماتطعتف هأ مصهتفعب ةدطقسعفعو طلق هررص لعلتغ هع همم عاتسع طنص هصل "هططتسق طنص ه4 طنق قطق
 ١ 19. 34 هم0ل 35 ا"ةصقمم56م0, هك خذ 7 '



 (5) العا 35 5-5 اما - و 1 ق6 هدعر طق كطمزععمأ ه4 0ءاز مغع طعمه تور
 00112 - ورك ةطتصتمم كووتم هغ ةلعسضي 'اذاعع مهلع-ءمامدععل عقمتعاا عقب

 5 9 مط هس ةةدمعأ, ةقتصاأوب هن ممتعا ذص هلل طع انسصطقب
 كا . لزلكف ه مومودتتف-ماممأ عمزوذسع ةسماتع 01-ةعأق 0 مهل تق

 1 دبا شيف 1 ق - 4

 (0) 5116 طمعا 20غ طع 5عهعاع 101:ععاطتاص عدذ 01 طع 1086 هد هد جعوأ ةاطع-عمصعأب
 (طتعاع 04 ءطععاكبر اهلأ] ه5 ه مامفغءع»ع0 غمزجعتن, صلصطاع 01 ممعع]

 (8) 1رمصعع ؟ههسصصتسع زص اغطع متعاط ةمرتسع-موقأاتاع طقف 01560 طغعدع طتصم طتغلتب
 ج0 ةطق طقق عمالجال 1ةغ: ةص0ل 16 طقف طا:هادعطغ هنأ طعام ]1ةقأ [مماط ةقاعا» خطف

 , ]1ةهأ6غ طانأ 2.

 (9) (80 ةؤرعمدع 15 ةطغع هر طع 1ععار غطقهغ) هلق ةععوتد, 1؟؟طغعص ةطع ]5 88160 هد طغلث 5887,
 ام طه ستفاطتمع مرو غطع 000 ةصل غطع ووتعم ه2 طع غطمتصمتت ةعحتط ىئتغاط 2063.

 (10) 1 طقهكع ءونوعل طقس ءطععسات] ةماتتخغب هصل غطغع 1ظهاطعفو 01 طع طسصمر غ0 ؟ةصتقاط

 ار ءمدصقافسأ 6897], ةحل عمصع نع ج11 طغت ماثا0لع قت

2 3 26 36 

 , (11) ةصدل مدوسر طق ءهماقتس 01 ه طموأ هز طم»قع مطمتت 1 287م 504

 رىتذأ ه هاما ةطم»ة-طقل7عل ممهتنعب ءمدحصوعأ 0[ 8عدطر هلأ 01 ةغ8أات1©و

 (12) ةطهرمعل مزغاط 1ععد انكم مهالسص- طه صعطعم, اص غطغع ةدلاأ 2عع 01 1 عمات

 | 101 ه عمت“ طقق ةطغق طفعت ةئهتسعل, 220 20 111-!تعاع طهق ءمدطعب

 (183) ةرداك مطعم (غطع هأطعتع طماننعد) هنثع غهالتسع هدد طع هه, هص0 غطغع ]طهقغ هر 01

 اطعزات 1؟دغعتن طقق طععم ةاطصموأ ةمعصأ

 ج0 اطغعإل مانقط ة10م2ع اغطتخماتعاط 8 7غ ع1:16ع535و 0عدعمأ ؟طغعدنع 15 76 طععطقععب

 (14) طع ا[ةءزجو طع ه1مو- عماسع ءوصصعاو ظئمصح طع 1ع9؟ع]1 مهودتن 02 طق 1ةعآكو

 (ج20 صحهأععو غطغعصت هلعا) غاطغع مهم ةطتعمتعاط اطغع ترماهصلف, اطلاع اطغعر طقعع

 020 هر11165 01 "عا"؟هةعامات »عدد 1عأ6 ص طعس

 (15) 1[ طعص (طمات 1001[عو6 هك طعدع ظعمصح ةغطع ظمدخغ, ةطغع 15 !1!عع ه هأغئتوهتعطأ ةردعمت-ةطقأأ

 : معمصح 12015, 1هصع ة20 ةا1عجلعت“, ماتهطغع, 205 طقتتتال 8520 017 :

 (16) 8غ رىطعم ةطمتت عرج عوغ طعن كعمصص طعطتسل, طعص زق ةطغع انك
 ه طمأغأ1م 02 7110 عامق5 (ئهريص هبل ءمدخموعأز, 81160 رىتغط ةمرصع معانات:

 59 2 ىاطعبب 776. عم طاتطغاط عب 6 طاهعمد 01 1000١ (04 طع هاهتس 01008119) 3
 06م1 017

 ج20 طعدت طعوقأ 15 ةرعدع !1آعع ةطغ ةامدع هد زر طتعا ه ط1730ع عتصلف لمرجص عا
,181115 : 

 (18) ةد0 طغت 56 0هقط 1مغم اةطع طغعضلس 02 ءةمصصعاف ة؛ طغت ةرجمزل

 15 :١ طف 2عمتعوأ 04 طق 600م5 01 ءوصمعاق 09 ع1ع0ل لخط ماعععج 01 طقتا"- عم

 1١ 1ع قر'وطو ةرع وهععنقأ ممتع غ0 ةصمامأ غطع (0عطعه0لو عضل غطق طغعوفأم ه] (طغأ» طمدسععب طعم غطا

 طجل طتصأع0ل عهصع راغات غطغعمب ىتكط غطغع طا1000 042 اطغع ةاهتص 0811.
 5 رع, "اأطم الودع ط1 كععأق 04 (ععقر هع ةعانط.”



 (19) [طند (صهتنع 06 مهتصع) ةطقآ] ءقعدتج طف, 320 ه8 طاتققطت 1662 1906و

 هل ج2 ةطقتسم همعوت“-طغوهل هع هر ه ماتقطتك ةطقكأ 896 تاتط115 1028 - 3

 [(192) كل خمتدأر ةطقتا نمسح 1م038, 1يزغط5 ططق ةمعءاكعا (01 اع ه620-2691) 3غ طم

 انزدزم عن ل 8
 ةادعاع تصمد ه اطصمأ, !ئ1ءع ه 0هغع-ةغمدع, ةة200أغط 3820 طه10,]

 (230) ةرحوصع 2 طقصل ه4 زتدكصعم غطقأ لدتنتك 557010 هرج طق 037 051 8

 ][زلعع ضنك عمصم ىطماطت مدع ؟7ءداطا11ع5 10 ةدصهاتعط ةطع 217”.

 (21) 5عورب غطع 0طت11عص ه1 اعطت خدتسهلال 12019 عال طق "©

 جرتع 06 طغت“ طغعفأذ زنط ه]] 1م2انطعر 286 15 21052610118 01* ©6711

 (29) 116 طسع 706 غن (طعتا» عذر ه0 هانت عافت طتغأاق هاذ ةطعاتن طءطقلأ

 رىسزخغاطل ه ةطتضتقأ 01 طلق طمانص5 اةطقأ 15 20 22616 ة01ةأعط
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 مع هلءو07 ممغغ0, طلق ممعسس 15 8 0006146 02 للم. 51, طابق آط ه 0185 عدأ 2266: 1[ 8

 جلف ممتسغق ه2 يصغمعغ رتغط هغطعع ممعصق ط7 هةط70: هك ؟. 8 متغط آآ1ل1, 4, ةر هص0ل ؟. 5 ملغط

 28531111, 1. "طع 1هءولت لع5 ههتع4ل 12 ؟؟. 4-1 ةهنتع ه11 1س ةطفع جمعازعططماتت:ط000 02 1910, طع

 هممطعع ه2 طع ةملطول ةععا صسعسأ5 ( آل 5و1 11, 510), هد طع ةماج[ط-عوقأذءاثل 810268 01 الطماتصأ 591م

 (1) 0طقص ععل ةهدنع ةطغع 2600عو 1م آ12131-0-0117و

 جمل غاطغع 7211475 07 جا آا71ذ, 20 اطغع ةوص05 01 اقصر

 (23) دل طع انكم هؤته15 01 ]طقت؟؟هطر 320 آغطع طهع]اع 05 13381

 ب اةطع 10ضع ]3م56 01 76818 288 011159012 112611 +

 (3) آيمملع 1هدتطر, 0 دعبل - 0055 خطمات 566 ةاتعطات 01 190عا 63822615ر

 161 جدامدع ه5 اةطماتعط [طعو 7؟ءانع ةطتمو هولاتطع هز 1طع 5ع5؟

 (4) "10 طع ]1ع طقصل اةطغعر طقألع موهه5ع0 ةطغع 06516 05 181ع3]كو

 ه0 هد اةطع ةعطق ةطغز طقكع اةاتاثطع0 3277837 11022 21-1

 (5) آم, 037-10 طر 7116 ةرجعم05 طغت الطمع 12 16911124 206 :

 هطقع ؟01ع نر 7ط116 15 785 56111 طتعطأ [10 ]220111 0115 261 1317318

 (0) طع 5510 غم دصع - “الطمتت ةنعن 010. 1 0856160 - “ناجع!

 12 ةمماط 1 طقوم 1616 طعطاتسلا حف 7عونع ةكامات 7ةوال"'

 (() ةطع هةطمككو طمع ة1ع2ق 01 3271ه 12 عار

 ه0 110ع ط0 هاتعاد 02 ةمعوعط 18 ةطغ جكاعان 8001688:

 (8) 8طع اع؟د115 طعات !طائ0ز5 ةطل 101923 66عهاتقع 52ه 5668 26

 جاح 010 مخه, 79166 2237 10عائ5 211 طفت ععال 10 7؟طق1 6,

 (9) 1 59104 ١م طعنت - “«6ءدخارن ! ةموتنع ه 116516 02 187 0عامقاتت6 :

 1 طما4 16 دم ةغالسع اطمات 5طما1036 ةنعوك طمع !ةعطغ.



 1# : ان : :0 ١
 ثلا اا نال 1 _0 0 ا ل 1 5 1

 - 0 ع /' /
 3 - 6-7 : + 04 3 و3

0 9 . 2 
 5 اع 8

 0 “آما نما مااا ل هك ١ طم ءةصقأر هصغأأر
 200000200000000 طفصمم ةطمت 716 طفومصعب 0عمدج6 ةهق اتلطعف طع.

 000 037 0 مدون ةودمزب؟ ؟0مغاط طقق 2460 هس 11غ مغر

 000 دل تورت 2غه0 طمز# 15 طاتغ هع طع" ع0 1ءهععو ()) !
 019( «الزورو وق طغت 1]2ةوقاتتع 7988 12337" 5190113 00181010

 طمعا 083-60: طع طمصل 15 ءكتأ عازل عر ا.

 (183) «11مدع 5ةق 1 ءصغعع0ل زص غم اعد[ 2810625

 ىاطمودع ةهرعد معرتع 1011 ةهصل طاهعاع !11عع طمع 02 5110 طكمع :

 (14) «1طعر ءادبتصع 1086 غم 026 2019, 320 20739 1217 1 8

 هرم اطر: ةععل مععاأكو 71؟طتغع هق 10طعو 02 طع ةمعقأ !!ص ع
 (15) «ةحل مددت اغطق لدتنس ةمعول“ ]1 طقهتع كع]160 ةعقهتطقأ

 هع عتعوأ زنط 1ةهطمصع, 0]99 56عق ]2 1226 1106 7810111:

 (10) « 164 هؤت17عو غ0 15ع: طدغ ةطغعدنع طع 1165 هلل طعاز1 عقر

 طلق 2007 م1ععع0ل ةطتمتعا ط7 ةطغع اطقققأإ ةرعهت-ةطقلأ.

 (15) « 1[ طعصقم طلق مهددع» ءمدصع 10م غع20 اةطغعأل“ 22881615,

 طغت هيمو عفط 1م تغلط اعدت, 20 100 طع ةنأ

 (18) « خردل ممدحتر اذطع 0عوعاأ ؟طعدتع [ طقعع ةعمت عل طع 5110 اكسصع 2,

 صدمات 26م0 ه2 ه2 ]1عطا-6م1021:ع0 ءةهصصعار ةزكلك6 ه5 8 79110 ةعقر 21 طع“

 186 20 1عوض."'
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 'طتو ةملستأغ م0 ,ويعدصعما ةععصق 10 معزعر» غم ةورصع ةصعماتساع» طفطدوعم طففعكم ةهمق هص هلاز

 ه2 فقول, معمطقمو هدم 052 طف ؟ةوجوتغع 63طعور ذص رطتعط غطقع 1ههلعم هؤك طع ]اهغععع طهل طععم

 ةلونس. طع ممعغ ةقلكف مطوع طق طهل ممغ ةمانعطغ طع 910 04 ققحلر هه هر ه 26م7 00عمقأ0للب 8

 طع طوغغللع هر طق ةلكسأ 02 ةلهديصغ 5طحؤط. 1ع 0ءوعمتطعو غطغع طمقأ ه[ ةعحل "عملو 408 مع (8

 ةمعيوام, ةمممت" عملا, عار ءعج نقع 6 هضم (), ةهصل معصغممق ه ةمصصع» طوغعاعب طق 1و7 ه5

 1اس, طعب» طققدذس ه0 معملتتعل 01ةعمدد6[6ع0 طعاكم»ع طقحل.

 (ممعاعع زطمتغوأعل, 516 00عوقزمدهأ] 7811861085)

 دلوع نمد جبد تادرإ نيعادح يود[ جموس راح

 (1) 276 51160 هر السفطتعم ل طاتأ هوه 17ةدنع ةغممأ ام طلق حب 10ه طعام:

 مومو مرنم - 208غ ةطمات هدآ] ءهل1ع0 غطع مصعد 02 4550 غم ه0!

 (9) "اعد طهلمأذ غاطمات م1160 هذ ه العب طختع طغعاوعتس, دمدع 01 طغت ةاقعلك
 رىطعم 180عو زص طقصلف 042 غطغع 6تطعوسصدعم عاتناو» !ض1عع طاسصصتصع طاغه205

 (8) 180 ةطعرت طععد غطو طقعامءتسر عمم0 طغعارر ةص ةومماط طه0 غطعر عارجعص, 820 1

 طه035 0مأ طععصد 1615 غ0 8 1057: اةطهغ طقف ماتصعع0 غطت معمرأع 12 17506 :

 1١ 1طنو زو طع 1ماغع*م"عاونلمرد عللعم طص غطع ءممم06821481"] : طنغ طف ةلاغع»م هلا ]687 ةغ1 5, 5ععتق 0

 دنتغ طف مطتخومع طعغفع, اطمنعط 16 زصام]9 ع3 ه 10عا"1عه] 22050813".
 2 0م, ربنغط 3170770, “طع هون” ءطعقز'' طع ]اهغاع» زك مصمتع ميمطقطاعب هق زوو هدمزخع هؤاعص 22عقههق طا عاكب

 هلع مام" ه2 هون" ءطعقب ةطهص ؟طتغعر غطق مامات“ 042 ةطق 01"الاك
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 (4) ع رجع ةطتعا101ع0 غطعع وص اغطع 1287 ه2 خطف ةلكنتن 05 ال[هاتصأن ةاطهإطر

 ركطعتب هاندع 10م5 طهل طع طعقغوتم زص كك120 ه0 15 1211112561 28096 0131 1 ١
 (3) ؟"طعص طقم غطغعرب ءمدصصع غم خطو طغعارج وتكط ه8 ط0و6 غطقأ طقهق 20 2661و * كَ

 د 1]10ع خطقخغ هدرتع صفا ةصمصع مصعب 10 اةاطف ظجصاطعقأ !ةطصقان 01 1912 ©و

 (6) ى طموأ ائلكع ؛طع طامعامعمد هذ هتوطغ رطعس طق ىعد0 غ0 طغت مع 8 ]ةهقم
 اطقهأ هكدلاهزج هلل ةطتصعد هرج غادعللل 2933, 12 كانط 61 670520 11 1 6011121٠

2 2 0 22 2 

 () قن]ومد عدزلع غطعر 1عمل ةاععله هادتستسو طع دئعاط 2150 2359128 116 0320و

 [زلعع هدصل-عمستدع هغ 20056106 هغطتتتقا ءمصصتسع 00992 10 5 86827 2001 :

 (5) ةننوصع-طاتتاغ ممورنعد, ةطمتوتمسع اطعتا' طوعاك-اععااط 09م 011016 ةل -

 رراسصع ؟كتأنط ةطع ت1015ع وصح عاف, 800117310, 1128:1612

 (9) قةدل ةطم»-طقتز عل طمتطذعق, ةطغع 5200165 ةعغ هداج ةطع1ت" طوعا 899717 و

 ةاممغ زص غطغع ةمصلعد, حلل 01 دحاتقعاعر طتصس معلا ةهغ طع 6286 01 116 22816.

 (10) 350 1210 غطعرت طمآ0 ه1 طع ددع 6 طقعمقذم طقم 221560 زنط اةطغعتتن 1820و

 (طعتتع هرج اةطغع طدجت 01 81181, 201“ 111115260 101* 3273 5.

 (11) ا؟ عر 6 طقمدقم هقكك اطقع طغت ءاطتعل ', طع طاتلعطقغ 550105 ةطقطصتقطصع ة10كأانو

 ةهصل هل1 طع ادصععد نمات1أ ع0, هه ه 5ل1-همع ةانتوتعاطط 05 ةطقأأن - ْ
 (12) "طعم ممءرنع غطعو ةزعاع ه2 اطع دمعات 01 مقدمي 120912ع 206 2019

 غم طقهصلاع طعس رز 21:19 00ع3 ©6طقفدذم 6هط0086 اةطق ؟عطغ 79837 10 عم!

 قرب ”ةععم بج دنا عج يعول مح ١ جس اع
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 لكل ممعت» غطقغ معال 1!1طنقنهغعو *كقةط7ل'8 مممأعترل هل ءطقست 02 مطقققعر طتعط 20 00111

 101 غم غطع ممءعوعمج معلم 01 80 دصقملل 01 طلق 7057 ماعععو. !؟؟. 1- 0عهووتتطع ةص طق 181181 79877

 اطعم لمومتمل لح ءالتسمعمامععمر غطغعص دعلتغط 7. 8 اطغ ممعغ ةققاتتمعق ةطقأ ة201طع1“ موهتذطم 18 ةطتح

 معمر لتمعب مصل ءطقمسو طلق كم قرص ممصلتملق 60 ة08ن5 8 عاماتز) 05 180168 طم, قءعم[ه0 77 0

 ىصمكممع1 هملععمب مسمع لمسسمعرتسم طرت (10-0). 1ع زمتسق طعس مانل0ع طلق طءعوقؤر ه2 طلق همدتح

 مهصتممف غطقعتور غم (طقتس طعفغ ممعع (18-11), هل 15 معووزت0م0 ط7 ةمعععاط متغط طع هلت 008

 (14--15). لئطع ممعدمعع صلف تخط عم طعفتستكانا] هعو 0عوعتطتسع طع مووانلك (17-16): ؟. 16

 ممعوجالاق ]دعمت هل (0ةهتقو امهعنمعع اص لا“ نأل]. 8

 1 ب مح نيا وادق صير راجب ويب تايا كة مترج دوج هع ومس حير ووحد ع

 (1) 10056 ةغطمات 1؟هعرر 165 ه ؟2ةصتقطأ ة00عر نوعان هععم 01 ةعطاق 017

 لس ةسنل 15 56عراسع !هدع 107ء-[1مصعتسع طق طاتقتطعس5 01 هع ]1116 طع)

 (2) 1طعدع ىعرتع طغت ءمصرو طغت طق تتطع 595 عواطفه 211 10ععاذطال:

 مرو ةرنع طغزت ه 1110 ةصعمو, ةوكع م 191103طعف ذط هنت ةطط7أ7 ة20

 (83) الو ؟هزعع5 ةالرع ةطغعدتع طمزا طانغ طع انصعماتكاط ةمات>08 02 طع 5110

 ناطع تعد هآ خطغع طصهاع هصل ةعممشلع هت عطعقر 8127 ١

65 
!1 

 1١ 2معطوررو 2186 ةطمانال 0 ذوأر "و9377 011“ 2118م



 000 000 . . اب 5 : 1 ب 00 م 7

 دهط طوع . دعس 2
 10 هايحع 2011 هأطع» 0 عا1] نع دمأ ءوصقا ام (طموعب

 72 1 دوم 0 اقم ىطماو اكم 0 ءالتنمع طعم ذم مصاعمأ
 ا ةسق طقم : طسغ طق ف طع مدقفتسع ه2 لقهيذ طدغ كفمعع هم كطمصيع)

 2600 ) م1 00 ثا لموص ه1 “ةسسصتن, 227 ]كمقأم]1لع حصل مزن ططعاطتعالب
 ورح 1 طمرتع 10د ة2200[طصعوو 04 1117 ده, 111ع 15 ه 1ءملع» ةعاتتقلل

 (7) 83غ جافطمتعا اطعر طقكع عمدفع, هصل 0عررمت عل هد اطغعلل“ 987,
 - معوم» 77111 1 ؟0:ععأ ةطغعسصت 11 2237 111 10دعر نا: ءعوقع أم 3

4 3 0 1 5 

 (8) 17111 726 170 2015 587 101 ه ممتعا 083-10, 561076 796 مهت"أنب

 ب طعامرتع 10دمع 015ؤ82عع, 320 ©81:عقر 220 72118 عر, ق9 ةانتاتت061760 انقر

 (9) "10 ة59ج15 120165 طمانصع هج قصص عاذ اطقك 618971 طعاوععد '!ةطقلمط

 ج0 ةذطع طتعط اه20 042 هل-اآكطهالا, ؟لنط غطغع 101109 ةنتق مئاتسع ةقاع»» اطعس]#

 (10) ؟؟طعرد 1 ههنكع ذاع 0 !1عولعنو 01 طع ءمدتمكوس طقفأوت طاتقاكلإت ة10دعو

 جه مودع 561260 727 طائعوقهأذ ةطقأ اطغعو ةطماتلل عمود ؟تغط ه طعمتتن ةم انعطغ

 (11) 7976 جتقعل هددتع ؟؟طترتق غم هددت طعوقأ5ر هضم غطقز ةلكمت تع0 ةهامصع 191غ 3

 ب هاتتن ةورصعاو 716 17؟ءال- طصلغ 1-1016ةهعدر ةزوتكك ه0 21عغ 01 مهععر

 (19) طاوتسع طرصقفاعار ةطغعتس طتسل-!ععدر ه8 ةطماتعاط اطعطتص0 طغت 1877

 0عومرمأم 60هعاع1 عدد, ؟مد1هدنح, 1طغعدنع ةطعو 6206660 ةص اغطع 10ع-دجممص» 2826 :

 (13) ىرد0 غطعور طاءمدعطغ نق تزن ١م طع ءونتهكومر هانز طعوقأم طف ةعئاجع هص0 انعطأ

 اع طععودذؤعتستاط ةععاسستسع ةطع 52001, غطتعاع 02 ءطععلكب نت12]ع 01 هع.

 (14) "1طعص 6 طعصغ 510638و8, ه0 ةدغعتنعل هد هالك ىلغط هددعم عاطل

 ب ديلي طعس 18؟ءهع طقصعت»ع5و 01 هطتمعل ءامأاط 042 لوتدطقسب 5غ طائهز-

 06م0 ط02:0ع18

 (15) خردل غطعو تصمم 10 5 ةطعتت» مععاكد, هصل ةطغع ]عوع]15 ةطهأ [طغعتنعما» طتتطتعم

 وىرغال ةردعععط ةاطقأ 0عهلك رلكط ةدعط اطتصوعد ه8 طع ءمدعاعمف 107عو غم طغقتت :

 (16) '1طعص 7,هق 15 هق ةطمسعلل طع ظومأ- ستصل طه 7214660 غم دق طف ةععصأ

 ه6 8 طه16ع 01 طحتاتقأكب 50 م1:ععاماتق اطقأ 2026 601110 ]837 15 2112و

 (17) 0 طع تنةيتمسعع ه1 1ججعملع» ط9 طع طائ0م]15106ع5 08 هج ممعواب
 مطعم ه8 م1عجاعما75 ةطمزو عدم اص اطغع داعطأ طقف 171؟ةهقطعل ةك؟23 035غ 820

 : نب 8

 4 1ةيصعساملم» هزعرع عاطف تقم ممعونمسعع "مدت طغت“ زهصل 04 غطقع ممعغاو المر طع طظوصأت

 8وكل زمرد '1؟طقكمطوط. 1غ ةععسف ه 116616 تسععسأمتس طغغطع» غطقع ممعدد ذه طرت ؟ةطتل هع طرت ع مقص

 ه4 الطف ظوسات 5960 زد 72210-اط[دصقأ 04 'ئدستسي ةزصعع “عطف مجعمجعااز ماهتص ه2 طمسلبتم'', ةمملعع

 ه2 ص 7. 1, ةممعوتتق 50 طقوم طععس ذص طع فانسفنتإل 02 '1"ةستسز 1غ 15 معضل 0ممع0 طزن لوعتع (طظدلطتعتا

 425 دس 815) ةهصل ة4ستخذ ه1-ا[ةمنصت (51850. 1. 58220), ممعام ه2 ططهغ طتطع. آنا ههؤ8 ]( 58
0 



 49 م. 95 23/1 23711.

 زد هآ1- الطدصسكسمط (!. ب انصع 15). 51غ خطف ممعست 15 ةغات1طا1640 0 ؟فط70 57 0 عقلا :

 01- تالا 220 0 طر عطف ]جه صمسع0ل لص طلق 122180 8126-04 01041 (م. 126). 056
 - عد بحس

07 
 ةداَمَشو ؛(“ن ةطمرومر»ع زط طق مضغ 01 1[ 0 3), ه مممصغط ه1 لسع“ (هعو 5آ 10(:

 طف ممصاطق ةلل] طق مملمععمعم غم طق ههغنتهل ةعوقمسف 01 طف جودت. لطف "هولتصسقع 01 7. 8 هموم 3
 30 5 57 : 1 ا

 طعصتمغعطب له نصععس متم : ممطوطا» نوبح (فقلاك. نودح) 15 06 طق هاعتسه]ل 0:0, ؟طقعط طصتتقأنا'

 لمرمغع ةمرصع مهعغ طقم معصتمع !نفاممأ هلت عماتقأزت هدد “معه/7' ! طفعتسمع

 (1) 1[ !رووع جرتع طع جاط0لعد ص غطع كتج7عال17 ماهتط 025 ظمتشلبقات]

 ىمدنم ةجتع عاطعرإت - ةطع 0عواممرتسع طقصلا 01 ةتطحع طقق ءطقطتعع0 طع

 (2) 1 هؤ556ع0 اطعنعاس ملأ مصنعا اطقأ 1 ططاعطط ةهقلع 01 166 12 ©5ر

 220 35 1 ن0 25؟33:, 2212© 67685 عا52ع0 10هاأط 5916 آةهواتنه

 (5) 4 ءمرامات5 هارئعوصس, ه5 اطماتعأط هذ د 500ع2 طا115ه6غ ةعمطص 2073 8

 جد ةطمت؟عرع 01 ةتصب ذاع هه 1هل]خ 11235931:65 "01 3 7912161 0

 (4) 1 غطمدعطغ طمحع طقه لىعاغ غطغنع طصو» اكتسب طق طهو6 052 ها] ممعص طمأ اتصعاال

 غم غطقع 1هسصتصع-ةتعاعءعد, ةطق 7عاعطعلب ه0 طع ءهةهما176 دع 50ةهوذ 2660

 (53) كصل عمم0ل17 عوسصعت» هع“ طع هاوتعط عع ءوصتعاب طفت ن6

 طع مصخمو دكتسل ه8 طامدعتسع, ه0 طع هته طععتس 7766 عداطءانتع0 ذل

 (6) ظن ركطعس ةمعوض-جامجت 98 غطق طاتقتصسعدو ةطقأ ةطقر طقم ص طقطلب

 طعم 07م0 غطغعرت لععرب رص ط1000 طع ترمعا“ ةطقتخلا ه2 ةطقتل“ ةطقأأو :

 (() قص رطعس 16غ هك لسع 10ه ةطغع ةطصتغخلطع 08 ة00ع, طعطم]1 ةطعصص طع

 !راعع []نصخ اطقكش طعصل ةطورع طغت طعام هل ءمما طق 106 :

 (5) قصل رعطعم هدعص ةطمتغعل - «طووكم 16 طع هءةعطغإ!” طعم 014 طع 0 00

 اع مهلا -عموك5ذ ةهصصاع, ةطقخ هلل ص 10105 ةهق 152 هه خطف

 (9) طاورر 1 معدحفتس - ةطعرت هع عمطع: 3520 1 800 ل1156 8 8:593:37 :

 ءاهصعع ترم ءطهصعع - غطقغ 15 1116, ةطصل ء0]ماتت' غ0 هم]وان" 60!

 (10) 600 اعصمتك5 طمتع (طعرت قصصع غم طغت هل - 1 اسماك طمأ: 311 طقأ ذذؤ ]هلأ

 (هرخ دمع زك معصب عصط»ةصعع ه2 ةطتصق» 1نوأ - رمطعس ودق ؟طعتنعب 86 [20358!
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 لطتق ممعتس له لص مه ةمصفالاطمل نصمت ف همام ءمصلتغ1م», ةهط 115 هع طقف هنعمل "وصح طف

 امص سمع لسسمم ىطتعط 1( مف ةمصفستا 60 هنوللز. "طف ةععاتقولل7ه اكداكذ ذص <. 1 طقف زم
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 مسممع» مم مممصعمأ. "!"طفعم زه همتلعصتارل م ممم طعاجوعم 75. 6 وصل 7. 7. طم ]3028 12577“

 12, 15 ةهصسل 14 (هل] غطع ةحصع ممدل) ممم ممغ مموقتطاع. "طق طسم# دمعت 7. 6-1) قسط

 طع ممعمغ طغعوتمسف مغ ةصععم غم طممفغ نول طلق ططع'و معووو عمن ذص روت "طم ]معا 15 20068860 0

 ]مدته مل-0هلفق (؟. 14), مصل غطع مدعم طمع ةاورتسع 15 مدعصغمسع0 ذط 77. 1 8, ه20 90 نع

 01 اكتم (0نعوب ؟كطمفع لعمغط ذه هلاسلعل غم ذص 9, ةمزعوزق 6 طقحع طع ه ءطتعل 02 6طهق-

 0 ل غ0 ةعطغ هر (م0غ!“*



 ؟ 01 1 3 595 هغ هسحالزوت» (؟؟. 11-10) طمق طعم معصم

 , 711 2 110 ىطععم طف 1ظنطقط (12 0 معمم 0ءعقعمأمل ذمه هصعععامتس :
 ١ 00000 متبل هلاثو 04 فمحل. فعدتس ؟ةفطتل معابسصمف غم طع ءةلموتسع ه؟ 1[هزع هس

 نا 10١ 0227 18(. ”1كطعم طف مسمن صممت ةلعومتم ممتغط طتم م001ءعقممص غم ىتمعب رصانقتعب

 59 م ةمدعب  سطتوط رصملععو طئص هسقأ غم 10110 هكا ؟دععمسعع مطنلع طع ذه لملا تسع, غطموم

 5 0 زو هنآ ةسنغف طقعع تدع غ6 جدمتل طفعسصفعا؟ ءعو (16-14). 114 همازت فعمل طخ ةزعطأ
 لدع غم ه2 طلق ؛ةاطع» (12). 116 18 طسغ ه ممعغر 211 ه4 طموفغقن] هلق, طنغ صم ةعطغع» (18).

 (1) "طع عمات مععو ه1 ة5هلهتسف ةدنع 11 ءقوعع0 ذص 1815011
 جبل 06وم]وأع : طق ؟1014دأغ ةعورتسع 11208 طقأع ةزكعرتأ طغت 25987

 (2) '1"طعزرنت طقعع عماذومد زد ةهععطفمسوعع 1هدع 5هلهتسف ه0 طغعتن 1مالكب ةلصعفع ]1 059ءاخغ غاطعت*عب
 هوؤئتعطعو اطقأ 16م0 اطععع (مهععاطعتت, هصل مطلغع عهجعا] عد !!صعععتمع !طعطتسل
 طع طعاتل.

 (8) 1 8760 ةطغعدتنع صصو» طعوقأذر هبص0 عر !ئلكع ه 0076 غطقهأ 2200105 88 ةطغ ةلأه

 هز 2 طمصعال 02 22/, ةهص0 هه115 غم طع 1110195 ةغطهف 0عال1 ]ص غطغع علم
 (4 59اطعدمهم ةطق ةطمسعطخ هدد طغت مهلصر هص0 ممموصع0 71غ 8 21660135 7016

 نرد جه عع-امو, ةنوزوبطخغ زعم ' محتسع ءيعذ عمقطع0 !هغط اطع 1104 01 [ةوتق.
 (ة) تعط طممد 138 اغطع اصف : اطعم طغت 227 مدققتمم طق ةمعصأ 1[ةعاأو

 1 ةةقؤغمم0 ةطع 550016 هد غطق طهعاع 0( ه ةامانك ءقصصعار طتعاط 01 طتتقل]) :

 (6) طع 580016-«ععد هممعلر, 16غ ةععيصعل, ه هدعط-ةاطتسدع0 791104 ةعج, لمتجعد مدت

 طر طتف 111063, رطم ةععو ةطع طفت ءمصصتصوع متعط, هل 4165 هغ تلا مع
 أن د #7 1 3”

 (7) ؟ءور هديت طقصلف 1غ 78ق ةطقأش ة1عوو ةطق ةولص طفت ]كر ه4 115اض1ع, طتس
 طع 3عءمجعر» 02 ةطعصص غ0 اةطعع 1ص غطقوت 1055و, ةطغع 0عودنعت» 1ص 0عهاط :

 (8) ”25وق رع ةطقش مدئعهدع0ل طمع طع ةررعدتت 011ععماع0 هل طلق اطقم#أو
 ول قمر 010 15 وقأ طتس مامدعر طلق طتمو5 طضتعاطغ 100617 غ0 عتئماتظت0

 (9) خصل ع زك 85 ةاعرس ةسمدع عما طتسم مطمست (طغرت ءهللع0 لطضتفط غطغ 5000
 ج0 نتن - 7عور 0015 ةل150 7988 هع 01 1056 776 51659

 (10) ىرحل 76 1غ 735 عوجع "قست غم 0تسلع 10د: ةطغأت“ هتمدطاطع 12و
 هه غطعزك ءوسصع هزج ذأ ممصإتر 1[عععا 8570103, طاتتتف 101120 15 101: 61126 01 02660 :

 (11) 9[ عت معلا, هه هب ءومسعأا طلغعد, غطغتع طمتضسعسعم, ةتصل ةاهتعطغ طع 4
 زد مهصاأتع 1هانكر هل اةطع 21000 ةتعمستع0ل 00152 60 طغت“ ط0دسعع' 20018.

 . (12) "طع هه, 2مم, 7ع ممعأا طع 1لطقط, 7ع ة1عوب طعتلت 101ع2205[ قلتو
 ج20 1نزرن - 76 ةلعوك طتست 800, 220 "ةسصتن 1611 ءاكع غم هاتان ط]1808

 (18) رمل ع ]6 ىهق هلع لوصلهأا ذص طع ط1056 01 طلق عهفطءئعل 205أ8ر
 وحل ءورنازعر» 1611 غ0 هجن طقصل طنق ءه10عهنن, طع ةصعت عدا ءطلعأت

 2 2 نذل 2 1

 هت سواك ١

 1١ 1615 طعؤأ غ0 (ةلكف ترذأ ه4 طع ممعأ'و ةزتعقر مق طف 0096 0063 506 76.
 <32 اك 59

 2 طومطقمو 56 ةطمان10 6و0 امهوعأ كلامو , وق 315لألغ 85 ةهز0عصخلزل همم ه6 طع 6 “ظولعمدع.''



 (14) 8غ غطمات7 - جه محط 01 !:عطغ ماعدقس:ع, 01 ةتطصط7:عا5 320 ةاتطقتتتع عاتتافر

 طم لص ا]عءعدأ غطع رتصسع هك 0هككات, هك هع اطمات 11685 0ةةنطلك لح

 (15) اه«ععالتما ه2 ؟عدععدسعع غطماتر 111 05م ؟طماتت ةطقمات 56ع1ع2عقأ عتق

 طفت“ ططءوعطعم, ' صل همدنع خطقمات 5؟ةهعرعوأا 101 ةتتت0ع 310 06635102 7

 (16) ل0 مححص غم مىتص طا1مم0 11ه ط10001 جاخأ غطمات 12 17 655:

 طم ا[عجمر معن صمغ مام" مودع دخت, ةطغع طقطل غطقات 59111 طعام 1و1!

 (15) قص طهل زغ 006 طععس 1م خطو تقلتسعر, ةطمات طقممقأ طمعا اطق 1816 08 08:

 طق ةركأ 11 عطخغ 1غ هم اطمأن ةدكعل ةطغعع ظعئمس اطقخغ ؟طتعط ةطقضتط 2ة1ءال
 (18) 2[1جر:-1وصع غطمات ه0 ععدأ, 11 هدن]7 اطقمات ءةطقأ ععأ ه عا1تئا 10 26891,

 هك ةطمدعا ج11 ط1د 200 * طقل ءمصصع متغطتس اطغع 601005 01 187 7
 جه د هاا

1 

 لل مدجصعما اجصفمخغمم غطغع عوض عغلم» (ةهععملتسع 10 ةطغع ءماصصعدتأ وكر, 57 طقققق») 01

 طع مممغاو صطعرب ةهكل زطص طمع مطمطب هس طغعتس ةءوطغعاسع ةطصمصع ةطغ هذطعت" ةان1563-5 02 شقه

 ؟. 5 18 هزاغط 000160 88 8 0711٠ "5 سل شنوا نع ا ةييسا ١ ع 5

 (1) 15 رمطمسصت طعامدع أذطغع عصصختأ5 01 ةوططز75 205 76١ 682660 1آ2 1120-21 طقطأ0؟

 بس غطعص غطع 510ع5 02 تطالب هل 1181ط - زد طماط طع طقكعع 0ةعاد

3:5998:7 877621 

 (2) 1"طع ةطم0لع5د معتم ةطغعور ه2 ةطغع (نطتا1لدنعج 02 5560 ةماح 01 طقه طوطو

 ىسكطممت لمع طقف ةعدا اعمل 1هلع ه0 5106, سطع ةطغ 068110761 05 ٠

 (3) 1طعرت طقحع معتفطعلر, هه هانطغعتو طعامدنع طغت طقعع طععب طائودعطغ 0 طغت ه0

 طرت طع اععغط هآ مددس, ةصل ةطفع 18همددق ةطققت 00ع عطغع ةزع2ق ه5 هال

 (4) 105 مححصرت ه2 كقص 01 هاتنع ]عت طقكع 76 ةعقط دط 11656 ءةطتترأال عم 5و

 طعامرتع دكطموع ؟دصعاتمل" ةطع طقصلف ه2 طموأتاع ةعماتخمو طحتتطمع0 35106 آن 1عوتنإ

 و دوما و وحس يوجب يوزع

 (5) ظعاملكع اطرتقعلل طمتك غ0 اطبع طاتقتسعدو, هس 1عوجو ةطتسعو 500 810 9102© :

 طب هن ئمانط160 ةهطماتغ ةطلصصف هلع - 101 211 ةتثع 73851128 7

006 

 الطمع ممعاسلع ه2 ه ممعس 200ءومما غم ةطقفستلطتا (؟. 16), ؟طمقو طماتصاتو» 15 ةمادعطت. "طعم

 مركع ةمرسع مطصتما ءطقصععق ه2 (طغعسع طتغعط ةهانعجومأ /معننمع, اطحغ هر اطغع طماع طق 11م عجن

 ةممصق ةلسارت ءىدصماعأعي مصل ءىصافتسم اوم ةزستابو (6-4 ةصق 14-9) 01 جموون طهوتنأإل. ". 2

 هه 8315 0 0 اما "انف1 ب م0 طع وقدم مع 0110 طع طعغغو» رتغعطماتغ 16. !"طع وصفت 10 7. 3 مذ نكسه هيض

 ١ 71. ء., طغت“ م1هعع5 هرعص 10 هاه عك

 2 319200, غطع ءمالععغؤتحكع دمهسصسع هؤ غطع همساطعتتم ةسوطو هممأ 04 آوت 16 0



 7 ل : : 45
 حا ا

 1 3 غلا هع: 55 1 م الخ . 1ع هععمتسأا 054 طم طسلل مود د

 14 18 معمنطقت 5 مانعا دق دممرت طقعو طوفم ةيمماةصعصفمل طرت طع ةيرعمعجممعم هك
 8 56 يمص 0000 51711 11-10) م ءىاتقع طل غ0 اذن ؟هرنأغط طلق ؟نلا لايف الوانعع هعدتم

 80 3 1مزوط )0. 10)و زل عدغاو تصلع» متصسطمب بيبملتغمدق (ءرك 2171. 3). "طع معضم هك ةلوالا

 ذم 7مم 14 زفه ممععو مرمر : 18هنعطغو هاقعمر م0 ىدمح هد غطع مم"مز)ع صعامعتمع (طع دملاعروب نك

 1ةلم03:زم كةلئلطج معتسمج طلق هأهإ' هغ (طقغ مامععب مصل ةممكب زه فيسسصمم ذص غطع رتضام»ع ذض غطق

 ةقودتمس 12ءوعسأ, (طمسعاط موينع مم ؟ديع ةمانغط ةهق غطع اهصل هك ةقمل. ]ص طع 315. ؟. 15 هك هاننع انالأ

 ةاوصسلف طعاخج وبعد ؟؟. 12 ةهصل 13 ذغ طقف طعفم معوغم»م0 غم ؟طقغ ةرتزرعمتق غم طع زغاق معمرتع» مام :

 طتغ ةورصع ؟ةرهعك طقحعم ممطوطار 0مرزعل هديغ طعخوطععص زغ مصل 1 .١

 "طع ةطقمتلجت1 04 غطع ممعست 2283 م0وقزط17 طع غطف ؟هغعطع# ه2 طع نعم ]آ[كتصسللاع معصععم فلام

 1-61 هم: ("ةسسصتع ةهم0 لطب كحتوروط عمم غطغتع ممسعف)ر مطم معمم املععم مصفمممعع مضل ةلمتس

 هغ طع طوغغلام ه4 ةطتعط لوطولمط (5عم 2و2, 4022: (طنلق 8طقمتلبآ]] زه 0ءوعرس اعل مه عمض هك

 ؟<قرردت» ةهمر> 57 )1سم ه37ةهطر ءهمل1ع0 ةهلعلوننصب همر 052 طنز *قلعا هلع[ نعتز طلق ةماطع»ع ةضل هلع

 [كدسغط, 1هغطع» ه2 ططسرر“ طع طعاصععم ه1 غطقع ظفصات ققحلر 1عرتع غطاتق قرف ءمالقالق. '!'طع ؟هعاممأف

 غم 8. 12 ةطمت غطقغ طع م"عولتصع زم نصععسأمتسب 820 غطع ءمصمةيسافم» 01 ععورفع”" مهلا غم !نعطغصتمسم

 عسمسع غطغع طالق 15 عص ططصم_نمطوطاع هدعز 14 1غ زه عطف تكعطغ "عملتصسع غطع !زعطغطتصع دصانقأ طع أهلععم

 هه غطع ةزعد 04 ماعمغعماتق مملسز طسغ غطغ ؟هيعلمسأ عاطفي طص غطق ءمرصسصعماملال 18 ممعاععوطاع. طلت
 د - >0

 ][يعدلعمز+؟ ةنعععمأم "عملتصسع َلابجْلا نزيب هلمح, طلعات ذه مموهز طاع هج20 طقف طفععم لماع لت تانك"

 ع
 11سم 11120.

 اين اري مس ال دنس || اة ذا دس إد | باث هان ح |[ مان لح تك ع ١ ايبالاص اان م | كم اار/ سل ذا دلع

 (1) 02 ه ةدتغط طع دممتتتم؟ دطقهلا طقصسع رتغط ذغ غم طقم دلل 5و
 حصل اةطغع ممدصتسع !1عطغ هضم اةطقع ةععدغل0لع هع طغت لطصع 01 11756

 [ (2) ةرد0 مدوصاعسم عوتاع ةطغعت» 1عملعتن رمطعمس طع طقف د215560 طع 787

 غ6 ةااهتس ةانعععوو : طوق ١طغع ةطقك 5هلطم ةاتهتعطغ 15 دماغ طاقسصعل.]

 (3) ةتل 8 رمق 15 ةرعا» (طغع مائعر 01 1"ه66ع --- ن281931:65 1[: 3
 جمل طعوجت5 طقس 000. ظابغأ غم 8[طهط080' طمتب؟ هةطها] 1ع دوز متعاعلل]

 (4 آلم ه هك 15 ةطق: ط9 اطع (طتعاععأ 51065 16 ماسعاكك ةطع ؟مانلأ

 طمع 072/-غ71ع3 7110, ةهصل غطغع طغعضطو عع عمزرتو طغعدنع اطق ععمرع 13 ءلعقت :

 (5) ىلاآ ج1مدع 15 16 88 1غ ةععاك5 اطع 5ةقعرت - دم ةمات0>2 غ0 ؟عولر
 ةوهكع هردآر طعدتع ةمدصع 1614 220835, 01 ه 2002206 ءهأآ]8

 (6) '[؟طعرنع ءهالق طق متصعلموع غطتعخمدعط طق هممت هد 15 2ع0عاتسع 1000

 جل طع ممسسصعا1 ص ءمصصعءؤر 201؟ 1هالتسعب 201؟ تحهلتمع عمم0 15 نعطأت
3 3 # 0 0 

 (7) ©ندع كتعصلم, طرت هدر غطهأ امصمتتنمو5'7 لهم 19111 دعع طعس عمدع
 ب 76و, اةطتتق 70162060 116 287625 ©508]ع غ0 115 ):عمأ61-ع97عز

 (8) 0346 ةاطمدتن طق !هدعزسع 101 108ع5 عرج عل, قط 20111268

 0-1611 ءوطعل ءطقع-عهصدعا, هع عممل غم غ8تةهكع] طعس هأطغعتتج 42 :

 1١ 3ق مورعع ؟ةمتأ ماع ما'هزعل“ 2806, م678طهم5 04 28ءولهس هدتهتم (تح ةاسط-050, ؛عنأ6 ه6 غطع ةلممهح جمل" :
 1111050, 111 طن" 0568)»



 46 م1811. 0 ا

 (9) 0م طغت طوعاع زك ةععصتق هك زغ 566 طعصعدتا طخو 520016-66 ْ 535
 طغعدنع ةمعل جه طص]] ه2 طع قةسقل طئالق, عماصع 1ماغط 21026 0

 (10) 0*هدع طتست ه هتعطغ ه2 خطف ط1هواععدأ رتصخعت" طه0 ةطع0ل 115 ع1 :

 هع طع هزمم0, غطغ دنتص م0160 هد, 2 ةأ1:عوططت اطقأ ه0 20 669956:

 (11) 8عمدد 115 1ع طاوقأ طع ةمانوطغ غطع ةطق]اعام 01 15165017 115668 "و

 اطاتأ جدع لوككي 076 هز ت10 هط1؟7ءاتاس عع 561560 112012 ©7617 .12٠

 (12) آب! طمخات طل5 طوعاع ةطتصعو 12 ةطغع طماع 1116ه 8 068117 2 583:

 - رنا طع ءهم10 حصل طتصععا 115 52126 15 ةطقر 325 15 5676 8 97:

 (13) آ[ص 2 226006036 ةصم15عل 1ص 15 م1101 طاعطخ5 ط9 اةطق 71218632 50و

 همولعم01 5؟عا] ط9 ةطمتوءرزنف - صم طغعاظلمطمعات 7621116 10 732061 1116 :
 (14) ]ص 1غ5 ط1056 ه !ةلاععامغ, هدتماتص0, ةطغع ءةودتاط 19115 15 1381:2266 5566و

 ازلعع ده عدعأ ه1 هدالتتم» طع 1120 طقق ة17عرأ 07من ءط01عقأ 2810 7.
0 23 2 23 2 

 (15) 11 طع صمتعطأ طع هعأ 101 غطت )0101263, 5316 112012 261 11373 0:

 11 طع 1106-2002 طعوتك طع آطع 011 غ0 1ععر ةطغع طوقلعك 1طعتنعترت2

 (16) 1 غطع آم0 ةطقتماب71, ععوتك 10 طماتطغ7 10 11 19ه 60ط0عو

 انعم مهلسمف ؟محتغ-!دملعسر, ؟1نط متتصصعاف 20915ع 00115 ةطعتت" ةا[ءاللق :

 (10) نمط ةغعد-!11عع طع ممتع طلق عالق, ةطمل ةطغع اطتاتتتلعت

 از لعع دحماتسأه12359565-122 , 121011184 67عام طلق 86261015 80

00 

 لطم ميكس ه1 طلق ممعسصب لص ؟طتعط هل] طع 18 ؟نقعو يعععرأ هدع (110. 8) طقعع طق ةتاتعأو

 لا هغ غطع ءهصل هك غطع 8موغ طعسصتقالعطب 19 ه9 ةاطوطعو 11 76 ةنممموع 18 غ0 طه طع هسعتسول

 مدرع هك ةفطتل. ةئطنق مطعصمتسعممس هععتسو ةمضملتعملاجب ص غطع ةسعلعما ممم : هلو. ؟ةسافنوطم

 المال. 29: تسطقتم 111, 38, 51111. 25 طانغ 1غ اق, 1ص طع عمال 01 عمعور ةهعطعتعإا7 6*8. ['هدع

 اطلق مموفمو رع مصصقأ طسغ لقتطأ غطغ ععصتتس عمعقق ه2 طع ماععع. ةموسنأ "هدم ذاق معه 861811 6'8-

 ممدوق, طمز مكعب ممل ةمصدع عجعوستسماا عمل ةساتق ءاهلت لعق, طقم زم ممغطتصسع ذص طع همدغعدأق 02 طع

 ممعرت غم رمقلكع نق طغعفتؤملع غم مقعتتطع زغ غم ؟ةطقل. "ندع ممقتقر و. 1 -ر ذه 04 طق انقانه]1 6187186161.

 لطم غطق ممعأ م"مععمملف غم عامصتلل طلق (سطعاو ؟عونم ذم وج, ةعولسمأ © طقمددم 1201 131-21 طع

 [مرسع (١؟١. 6-قزب "خلت, (9) ةصل نق (11-10): 5م» طع ]هه هك 110. 5511 98. طع همدع]1 0128+

 ١ "طع اكسل ه1 "عع ءوللاعل ”هل2* هلع - ةرععلعو
 2 1عدلن دع 00-0

 3 تولارممل, مطار, ه١ ه ملمع 01 هدام تخط هذطعت» مععكنسسعق: "مهسل'' زم رماتأن 101 771018, 8 1

 ممرعأن مع هلفم هه10 10 ءمصاقتم ةدللهص 85 همع 04 5 ادع" علتءعصاأن. آل (ةوع قةعوطتع اةدعار 2016) طه5 8201161*

 ءولتمع هصل اماع مر عاقغامص 04 اطلق ؟ععوعب هععم"لتصع غم 5طتعاط (ةاتمصسع معمسعمط ذط طع ةعطقعي 205 015 9 12001,

 طنتغ ه؟ طاممصص [5ءعم هاحةفععطخيب قابلا. 13]), ذأ ملم طع رععم 0ع :

 ؛“لةلصل ه ؟"دجنهمسعع 5م1ع205 هدم زغ5 .معءعولتط ه2 طاممص آذاعع ةولمد دمتععم

 طر ع ممتمع طقصل متغط 5 مععاتطمعل مهقذ هأ هطونوا/وويررو”

 ؛ 8ءولزمع لابكلا مزز دلمح , مطتوءوط ةمعرنؤ هه طق طواف طع طووأ طوع



3 

810, 41 

 : 3 ةيا داع 2 عممعمولاا ؟. 16 مءعوعردط]ءو طع ةهموتسع ه4 هلعفلعطممم

 1 6 لههطلتط 5 مدحت وب كامآر 18-19,

 2704) 0 217170 ةلعدلد! ةؤمجع ه ان ىطنلع هص0 ندععأتمد
 : طع ةهطملع طقفغ 15 ةملتسع 587 04 طع 1011 055 ها-1[هلقل :

 (9) 16 18 1116م 8 هدحتعماتغ 0ع 01 ه1- ١ هصقسر عاققععل, ةنصعع غطمات 105غ لح؟ عا] 1 6دعر
 طر غطق وتس ةهص0 اطع ةكععمادع ا(طغعتظضعمو ع 02 طع [هداط- 1

 (8) 765 صنع ه5 طقم طعم ةمزون10ع0 اطعم اطإ 111098ر

 طع ةحعصص 1م طما1لتصع غم غطغعع متغط طق ك0105 01 ءمدص7»:ةلععطتإ.

 (4) 8غ ةطعص طعام 1076 ععرو ءم10, طعس طع 0

 هر موك سمع ةنمسد 95: 220 اغطغع 10878 طدتسع ءطوصعع ةقكع»» ءطهسعع.

 (5) لوو مدد1م76 طوقعاك 10هدع ةطغعتتت 1055 دكتغط ه اتحتفأإرت ءقعدصعأ

 5116 ه5 ه 10567 5110-همهو ملغط طلق مبهاعنر هع ١ طتغعاع ه5 طع ةملق
1 1 3 2 1 

 (6) 'ض1مدع 5885 7ع 140, ث“ئلصح اغطع طقلاو 02 ةاحااهلفب
 طمردعم ]11م 0عرصمدق, 11ص1عع0ل غم ءقصصعاف 27 1ع10-20مع8,

 (1) ]رعورت 220 هموظعر ةماع112ع 112011 3 13820 2

 ةوصل اص رسطتعا غطغعر ةوصلعب 05 ماهتط 2201

 (8) 1"طعرر م6 ةمدعطغ هدأ ها- قتخط غطغ آرهطتع

 ردنا ه8 عتعون 0و العم طع هتوطتكر ةطغعألل ةمعولتق ن1 ءدتصع ةهق ةطعإب 006 :
 (9) "طف 087 اطقهخغ 76 1626 "خ03 متخط طع ع0

 3839237 هردعمدتق م16ءاط ع طلسم, م1056 112 طع ]213ع6ع 01 عمت 8غ.

 (10) '؟"طعص 7ع ةدحصعل ةطغعسم ' 8510عر 1غط ةدتطلععت 6763, 51116 ه5 ةهض0-20156
 راع 1طعو 0181 جدعون غم طق ليتساكتس ع-م]وعع أ عدن ؟؟عمجدتم عدد 200 278م1

 (11) 1هوور:لق © تسر هز خطع 0837 غطقأش ةطقتع عها1ممع0م ةطماتغ طقس

 رمدسعو هلعم0ع-دت5أغ 60 10 متعطغ هل 11.
 (13) 80 طمدهسترت ه ءطتعأ 1680عم 08 د ةطماتكقطل, طم 00

 ه ورز ةروت صحصسعتث , غهل1, انض1511124 112 15 م60

 (13) 83976 هتنت' 5501095 5201160, 3220 0656810760 طلق ط0قأ

 ب 0111: 51790103 طع 1؟طلغعر هانت زعم ناطع لاحم ل ]مال متوستات 8 221عاطغ7 ع!

 (14) آعور ه8 ءماتطأتا 15 هان15 105ع هاتعدعأط, ةطفع ةصعالعطتأو

 1مم 01-11 تسطع 1ع طقهكجع اططعتتأ ع0 مس ؟هغطعت5 ةصل ئ0طععد اكس :

 (15) ةدد ة006ع زص 1طتعط هتتتن ؟هاطعتن# طقأع 115 طعتل" 186عدر

 جهل هم ازصطعتتأهطعع 01 عامل ثنمدتح طع ةتتقأ 02 811 083 :

 (10) الو ءوقأ]ءد ةرتف هانتك ةطغتنءاسر ةه6ع هدآ7 هاتت' ة6علقر
 طع ةطمت»“(-طقتتنعلر هن طمع 12 هنت غعداقر انطق عهالمزرب لخط انف هد غطغل# اذهعاكفر

 (195) ةسصمصع غطغع هدنأنا1 عتق 06 هس ةصعتعماأ,ب طتعط تنصب

 22011018112 26ه 7؟طعتنعاط 15 8 6121846 01 عاما ةص0 162015

 1 "16 565. ' 2 7.6. هج طمعع ىتاأط هد 8عغلمم !ذلفع 5171



48 8811. 

 (15) ةدق وع 5110 طع 578735. 01 هدجتن 101:ع1ةانط ةاق, 6
 ىلطم ][قم01601 عدد هصل ممتع ةةتغطقتا غم غطف ع5 01 اعتسطقالا.

08 

 ل وعصعما ممفتمالسع دصمتمارلل هآك هس ءاهطوتتوغع م0571 59. 8-1)ر, لقط 22827 8

 طقأ طقحم مدققعل زصغم غطغ عمصفمتمل ةغمعاع هل ممعاتع اهصعاتموعز فدصمقتنع ؟. 2 تغط يدطقتت ل11 01+

 9, هسا آمطت0, ل7. 13. آم 2. 4ك طع ]1ه01عم' !1ةدنفر ةطتخما10ع0 دكلنط ط01061:ع0 طةطعت 08و

 جم مرص]مبعل غم لهغم-مولسم, طق ماعاط لمسع ءسففعتتو ه2 طفل ترمعصتسع ظنلغ 85ةغطع0 ١هانصل

 ىكغط ]نصمم عطعمتطع هه ه م؟م[مععلمب ظعمصص طلاق ةهصل !1هعاتقنق. ]ص ؟. 6 طتصل'ف طقطلفق 826 205

 مععممعل: هصلجت دعمرسمب ه] تال صفع هغامم (طعتع مهلصق. لص 7. 8 همذع طق ملسكتسعا' 60 05

 رم مأهعاطع ةصل طفت”, مععطقجس ه لع كوس 150-1 (ءرك ةطق ١ءلحطقتتتع0 ل ععتقط ةهئلمدق اص [111

 6). آه .7١ 11-9 ه ةؤمرضت 1ص غطف 01ةغة26ع 18 068615645 ؟. 10و بفقيرو طع مموؤاتسع 01 طع ؟ةتط :

 م/م. 20. 555111, 9. 14 طع ممعغ ءمان10 طسبغ ةةهقذع 115 موتس طع 5010 56ه ذص ةطق ءمهصصقصتت 02 طلق

 طمامحمل (مر/ك 20. لب 5)ز طانغ (05. 14-12) طلق 8و !16عو هاطعتنتتطعانع. “115 نةعاعف ]لكم 8651068 2
 هاف 2 © هى

 وه ممطع'*: غطع مين هع ةاصمع0ل هذيك ممهملع ةص طق آلو2282. آل. 14: 10 ةمومسم ظعاس و 25 6

 كأس مدا 1

 نأ غطع همي هع مملقم»-1520', 6“ مميسم موي 0 ةا1وورسمهط 5111,

 (8وصتع هممد"موعاط غ6 غطع مطوغطس ه2 طع هنتتعتسهأا 15 ةتططع0 95)

 (1) 11 طمدع هرتع طعم ءويصصعاو,ر 0110160 1م ه نمامدعز ع1كماخع اطغع نههككطب

 جالماتأ 10 ةأولتأ 1هزع "ععزمدق 10 15 1120192!

 (2) 0ع طغت“ ]عدته جتتع كدتدككاب ط010ع1ع0 ءهلمغطق, 9820 ©5[2106 81

 دطمل اصعب 7115 مات1ا ع0 هدا 115 ه016عوم 266016-11:

 (3) 4ك عامزج 04 ءمامدتت 1ص غانع محمتصتسع 22056 7502061101 10 66010 '

 هع ةطمستعلال طع ةهصمزت1 عد هل] 17عدع ةاوتصع0 ؟؟1أط 6116165 015 9

 (4) 81 عا ةئدص0ل اةطع ]1غعدتذ غ0 هعع ]11م مدلسم- عمد 120عج 79151 هئاتآأنو

 (طعتتع طاتصغعاعو طاخعاعءعمتسع 60 1مءع5ذر 51131660 12 112625 5.

 (3) آاآازغطتس 15 طتصل ةطع مطعم طم105 مم 1عوءدنتع0ل طغعوتتأ ةص طعام ةطتخهللب

 2 1911164 هلع, 519ععأ 0[ 015001715, 95 023161 01 1017عا1 688 :

 (6) ةك 006 ةطع ةععرمفق ه1 خطغع 179110, 5ه1[-ةلاعتسم عل, 01 ععطخل1لفم 016640 :

 طعم 7عز11 هاذع لدتوتكو غم طع 1هعع ملكا ه طقط0ل اةطقأ 15 206 131550060 :

 (() 1[ءعدععستف طق لعرب 01 طعام !امذر طغعصقم ةطق 15مم كمان ة16عمر
 ىىعرتع هع لةاتعاتأ 01 رجاتتع م16 طع, طع 213ةعماط 5698160 1111 2]12118 ب

 (8) 1الزسع مطتعط 5 ©2010 10 دعدتطمأ عوعط هأطعات ١0 طات, 10هطعع 41

 اطر ه مام معت» ع0 ه1 دطمماتقأدعطع ةهطل طقلل, 22051 216610115 058 5.
0 23 2 3 2 3 

 (9) 8060! مطعم 19111 هكعط طر مرت 5106 طع 1هدع طتعطاك ةطتواتعطر 388 1 ]56

 ةهص0 عهجع هن 1هعطعد اطقأ ماعت"عع ةطع طقفد 02 طتعطعاتتاا 7

 ١ كح ةهغاعسرمأا 16 "عملعم» *قكقومت, ةععمتلتسع غم طع ءءعماهسهتأ تمد 05 711:7[. 0.
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 16 تدع ؟1ةدصعق, ه0 6 دهتط ؟مماط عرفاطعو هةروتأأك هد زاع ةهعآع :
 5 00507 طع ةرسفلتسو, ةطمععر 1هصعءاممأالسع مغعرق هع معمأ :

 5 1) ىطا 17 طن هصعع 1 ءمات10 (ةقأع ةطع 2000 غطهغ ؟هللف ؟عمصص طمع ءكمصلعر
 ظ -ه مم01 دع 11 0 ه طعوتتأ ورع هدهص0ع0, كمدصعم دوتاط ]وع

 نزل »* 2# 6 *#

 (12) ظكسمدعا ! هلغئااسسعو ذط ه 0ءعوعتأ طعم طع عت10عد ةنتع ةقأ877

 ب ورع ةهزنع 115 2006128 259837, 15 ةعاكق ]11م هةطترتعق هدد ه 0ع

 (18) 1 هئ05560 ]15 ةقاع5 هد ه 1811 ةامدخغ قصصعاب عمم0 هق ه8 تته1عب

 5111 35 ه8 79110 355, ه0 طق'ل هك هس ةهضكآتلر 20 هتمغطقلت' 01 701128 :

 (14) 1 10عع طعم مهعع ةطتمتعط طع ةوبتال - مم ةمتصل 2 طعمها ةطمتت مدت طغت !ذقب

 رىىطعب ء'ءح طع ءطقس#]1عم» ء0م19عةر متعاط ةا]هتط طن غطع طاوصصتصع ع10ز9؟.3

 5ك

 'لطتف هضم غطق «ج6م ؟011هىتصع ممعسسقف, م18عع0 هغ طع ةهص0 ه4 غطع 7227م27 ملغ طماتغ 8 75070 04

 يرسسصعس مدل, دهطتتخهل17 ةنعععمف 00د همه م غطغعتمع ةهسبعطعس علو. 04 غطفع قس هل1 غطقغ قص طع

 هم10 15 (غطهقهغ (طعسع 15 ممغعطتس# ةذص 1غ 0 طمهلكع 1غ آطح7085114 غطقغ 1 و4 5 اطر "ةطقل, م

 ىطمسس 1غ 15 ةهقءعرتطع0 ط7 1طص طظففطتو ذص غطغع ؟ا270ع7] : ذك ممغ ط9 طتسب 1غ 15 طز ع 1-1110 ءونقل

 054 1جنعع 0لهنع. لطف ععمو»ةهجطتعول ةم01عهلمطق ةاتتغ طف 61.

 1797, 17-1 مداوتس 8 10مم ةصم طعوس كم1 72085726. 19. 1, 2 : طع قعوطو (ن1عع طع 1[عط»عروه) “

 ةلستسعال 1هدع مععاعو ص 7ممدصعم,ب 820 7. 2 18 8 م1ه7ج] ءهعوعععهعلمصس. ا". 5 : طف "عملععتممع اه

 ةورسعمطقهغ هسععسمتس. 12 77. 16-6 غطع زماجتحمع7 042 غطغع عمرو ءاسع 214208 15 0ءعوعتطء0. 7.

 10-8 1611 ه2 طع 00448 هدع ةمص0-عجماتقع هغ طف مونعتسع-ماوعع. 57. 15-183 هعغ ةمماط ه 71جم-

 رئماتق مزعطتتنع 02 طع 16ه0هع ه2 طع ءقموكوس. ا؟. 2-18“ عترع ه١ قصسع هاتغاتسع ه2 طعستع كه

 موعاو» هصق ءيىدمقسعأ طع 10عمل مطتعط طف ممعغ ةعطتطاتغوو غم طنف طتطع. 5. 26: ممنءطعم صه

 قزم ةهننع م2156 ةهق ه710عءعمعع 042 دقع ةص 8ع عع ىنحمطوت : ءرك كاوطت عطقط 1. 19. 1. 22: ءمث 235.1. 8.

 11عام اطمآ[8660 (ةعمع ةطع ةءطعسمع م06ع62ع0 غ0 آه. 5117.

 (1) 6هددع جدنع اع ءمدج7:20عق طموع مهيمن صع 31260 غطو طغعوتتأ هه ةطغعز ةرع0ب

 جل ةذص ةطع 116665 عهجعا1 مو 187 ط1700عصر, 10مدع ةنح طع 26عآعز

 (3) "طع ءورحتسوعو طقهصع 0” ه علا 50 0ععم غطقأخأ ؟عءدئع هدع غ6 ةهللر

 ”501110 ط1عولع 12 م1عععو طعامدنع 16 "عوعطع0 طق 1ع0لعع 08 طق ط1عمقأت.

 (8) ةفطإ! 7,11 طع 08378 ةهبصل طع متعطأو 1'عااتتتل ة8عهلتل 10 01313 )0

 ب ةطفع 0838 طعص ةهاطسف 320 78 76عع 2عاعططماتت5, 7812615 12 1076:

 (4) ؟؟طعج ءوعاج 15هق ؟ةهتاطكتا ةص0 تس, ةهص0ل 7711 ءمدغعسأ م1168 طلق 22866

 صمام طمعا 012 ةععاكسع ةصماطعات, 820 111 7788 50 هلل1 22056 559عأن

 1١ 8وردنعرب ةطغع-عومت م15 ةهدخع ةطعق 5:00ععوأ6. 23 0 ةرماض 101 ةرماض».

 3 1ر6, “وك وه نستمع مطعم طف هم717: 15 طامكتسعر عضل ةعج0ق (ةعوعم) طع طقسا عمو (طنعط 0:01 صقهتألإل
 ةدزوور5 هه0 طقوقاعم ذص ةطغع طعهج) غ0 ةةلكفع ةطعاأءل'” < 8مم 0ةم(غ1ءاعقر 4 ,١[

1 
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 (5) ىل] ةطتصعد ءمصطتسع4ل ذص 0عانعطت - 1هدع اتسع طقم طقصسلعتنعل اتغع 4ةكو
 ولزعإل 1"هد"أتسع مم20ع زغ طع» جاستن 50 ممتستقاط, طققأع» 155 ه7

 (6) 317 مدع تخط غطعست 185 طعامزج طع انعررل 01 ظحقطتقم 7916©

 حصل هرم غطق طخال-هزلع غطع ![[غعرتذ ةستكأاو ةمعم0ل هد طغت "080
 (1) "طف مواع-طتعل ءيصعاف طفش طمع ةاطعسم ؟110ع0 هدد لأنط اطغعات' 20و

 هومر جم ههنتءاطعد 1هعلطع, ماجتامسع 1عداطعا:1ع55 3.

 (5) "طعم كمحعم غطعرت ءمبصع غ0 ه ؟ةغمتم ةطغتتع طع101 هذ ةطقاتت 1علأنر

 0 1؟جمأ6م هل 0عدمادنع هما, 51غ ءاوصمما1110ع 5320-832:01186 ١:60

 (9) ى نمزعو عمر40 هه (طقعرت مدع هدخ طمطصمأ0ل طز ةطق ؟,ةغعات8 طصاسلكر

 ىساطقأ لسع ةاطفع نتهع ءال مرته هادم ١0 ل11ه]ع هان ةعا2لا هذ 8 860131

 (10) ةكورصع, هتناع 04 طبق ذ, 11م هانا 57 622961 ه1056 آم اطغع م1]00

 ةهص0ل هؤطغعتس, لمفأ-ءمامات١1:علر طتخممعع طع م1ةععر 100 ةااثقتأ 101 ةطقاتت
 (11) ىكل]- 358 تكعد جطوورع ةطغعص هق اطغو طماتصا 10 اطع ا1عطخو

 جتا معو ةطغعزت له غم طع ماجعع مطقتتع عد ةطقهأا ةاوطصلي هذ ة2م103عأ

 (12) "طع ةدصل-تعمدمع ل[1ههلمرص5 غم ةمدتغط 05 طع د120"ه/ ”-انععو 05 ]كاطتوة طنب

 هطحل هلع 1[ تلعادادطا : طغت ااطعو 055 ة0-]0ةتتككو 320 003925981:0 167 177١

 (13) 2و9 ]11م5 ه ج61 عمد رمدمأع طعكدنع ةطعطسب 1671 ةطل 592:عز

 جل 1جغ0 1غ ماا12عع5 ه ]عه0عم, ءةاطح 12 215 165011116 798:97 :

 (14) 815 ]1هزمف 5عل1 عادت, ةهنطل طلق ةطقتتأ نرممص طقصت 128ععق0 3120 8010و

 رمماتعات هل نص ععمأاع ه1 ةرعععاطب ءاطافم-طق1760, 8 ططقعأعاتأات] 22312,

 (153) 16 1385 هر ءدعاط 01 طلق ئهتس اةطغع اط01065ط 01 06قعاتأ هط0ل ةطقتتقأن
 - 517711 عمعات» ةطعز ةكاعات 10-2002ع, طاطتط]19 طع 16305 طه 7”.

 (10) آةج-1مدع 1 101101ع0 اةطعالل 60ما315ع, ططاطع 6737© 38926 12 165 عا1ع1و

 طع ءزنعطدلا ه1 صمصتتمسع 15 16315, 3519812 10 13266 011 161

 (12) ىلا غطتسقعو 13 معدعع طاطهدتعطغ غ0ععاطعت - 1"هنع ةطقا]ل ةلصع اطعط 231غ!

 هل1 !11عر طمخأو ةعملع» ةمعوعدت, مانطاطع ةطقهأل 116 12 ةطع 0115.“
2 23 2 3 7 

 (15) الونصع طمخعص 01 قمه طحت 16, !1آعع !1ةهطف طقتتسأا2 8ع 116 56

 ب مم هلم 15 اعسمكروب غ0 اةطعتتت طواتطصأو, 201١6 ع0م6م5 م١001 "ه2 طغت“ 18208 :

 (19) 1["هتسفلاكسصعل, ه ةسصالع هد اغاطعتت ةمععر اطقتتن ءواطمعنق ” طعوهاق 10117: 009:

 طب مطعم غطغعرت طبصت متأط اطغع ةهصع 012 مددكطر, طع اةةدئاط 15 هلة

 (20) 11 طمس ضلع تماتكأد طص طلق ةدتنإل, كهززكم (طعرت ؟10عع طتسصم 6م 6:

 طخ طعصلتصع ؟هللف دماغ غ6 غاطعطم طغعطوم (غطعزت 156 نزح 1 0

 مع مماعل زم غطع قةصحطتع (عدخر عل زه مما هس همهم" هلع 18010 101١ طع 5320-عتنمانقع : هممت. 10: ةدا#
 تا 50] عءاللع ماتكأ طهنع هستعاممدلا هغزمم0ل طع.

 لطع قةسوطو لليد صعمتفا م اتملك ه؟ ددصل-عمادقعر غطف ل27, ه2 ولع م1011, 2120 116 770077, 01
 0115 ا

 3 م10 "ه)أ, ه همعناع5و 01 106-166 8 301110-81, 1[

 4 [ااعرنولارن : “ةطقلا طع دمءوممعل ذص هج ةطسمانل 5غ دلك هل معسنطممو 101 طاتعأقل."

 5 7710 15 ه 0 عنأا 500 غ5 "عملع“ : 1[ كمصصمأع5 2 56 00 520 ؟نر*ان عورته 04 اننللل 2015 61*

 معع ]مصعب و. ». "طق نانهللا9 15 جقععطعل غ6 600 ذص غطغع 015



 0 ؟ةظآ, 5أ

 ' 77 0 هه رم ىذغط ىمسصقعا مدحلعمغ ةهصل زاتقأب
 010 - صاه0 ةحنع 8116404 روتغط لتفطعققر ةصل رهوجف ةهعع 0قمدطغتتل هص0ق لمجساع

 92(2) طمع 0 306065 هأ1 لتفمسكمو : ةطعتع مهم اطصمووو صمغ أم كطمصببف:
 : 3 5 ١ ةطوزع 00 نق م05 طع م160عم0 : 20 ءم0م1]0[عع0ل ةرجعععاط زه اطعتب.

 8 -(99) 00 مدن عاءطع0 قصف ذص ةطعتع ةعدصافق ه ماعصغو عمار طعدامزر عل ع١

 رممدغ ععموماتق هع ةطعرب غم طنس رجطم ؟هصلعتس, هتك هؤ غطع اازرباطأ ا:

 (234) 8زؤأغعرع غم ممععأ أآص اطع طقطأاع : [ععمورس (طعزرك ه6 غطعللت“ 8010
 رىجطعت 72323: 8 60؟عربهصأ 1هآ15 نت166060, نت

 (35) (ة9ع جدتع طغت“ عمم معتق, 220 51310, 21؟طغعد ءمانضعاتا عهغفطعتت# غطغع 1:

 طفلا“ ةتتطت0ا11* هع 15 16203, ةمعولتق هل 10معو 10 طع ةاغ6علقر

 (936) كد 50105 01 ما” عع, 1ص غطعتا» هلععو 0مماعطعق, ععمر0 05 ةهدمع
 رص طةغأ1ة, معه, هل غطغع طقهطتلف زنط ةاصنع 01 56ع0 001615 10م ع7.

 (97) '1"طعر كععدح ممأ 7؟ءعوانط 7111 ةحلستعي صمدت !دعاكتسفع : ةوعاط طقف 15 087

 طمسعات طعولف مدع ةطم7»ة-هز عطغعم0 1011 غطتسلع غطتتق 1م غطعتت“ 10011 ةططعءةق.
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 'كاطنف ممعرسص 15 ه2 0هطغقتل ةهياطعس عل. طع ءاهطوتنونع ماعطتعع ه2 ه2 ةغمرتت 12 839. 1-7

 يماتسمر زغ ز5 طخنعر هعوعول 008 نقعل ءاقعوعطعت»ع طبع كةطت0 ذص ه ةلسصتلقم ءمصصعتعتممب ةصل طلق

 زو مزهاطوط]و» غادع مءوقمد مطت طع ا وق ةغصتطسغع0 غم طتسس ط9 غطموع مطعم "ءعما"0ع0 1غ: ©.

 جلد ذه 7. 2: هر“ 22559111, 14 حالت: مدت 14.: 0/6, مك ذه 1 7: رهقكم زم ؟. 8, ني 5353, 9,

 ع هر طع طماع طع ماعطتسع وصنف اةطع 0عقصست [عدصعقق 01 طع هغطعغعت" مةهققهععقب ه20 1غ طقق 0

 مرمجعتع مهسعف 60 ممهتتلع طع 10ءولتأزج هه ذه هنقامرسمتتو رز طعم 15 ه طعممتسو-(هوعاطع» ه2 طتعطم

 ةوصسقتسم 70:03 مطتعا ةهعواستو 01 07ءئ-عاهطمتذغلمم. ةهددع 02 غاطع هلق تقعل هع (مه 20غ انلح

 مءوسعصغاج طقجمعمف دكتغط ه لت عدلغ عطوتسع) 02 ههطغعدل مءولتصع ةهصل ةممان ءهغلممب 8عع غطف

 ممأع غم 77. 6 ةطل
 طع 10110173 جه بتتتماتق 820 ة]1ص02084 ان210116 م988988عر 89. 16-8, زص مطنعط غطغع ممعغ تما2-

 مومو طلق 0ععامتكور ذص 'ةوتسستسو غطق ةعوه 04 76م6 م طف صم عصعمأق 01 8 معمغ قفط اه
 ١ مومفوومن عمق ةهنعق. 1طتق موقدقعو زق 010, طفععتتمم 1غ موق مءال-طسموم غم لقلطتلط (255-159 11)ب

 و0 مجموع م"مطوطاو 140 م غطع ءطمتعع ه2 طف رب , م5عم, 10 اآط01 ءومغع معطع اص طع !مصعاتقمع

 ه2 مرمو00يج فنمطاتمطع4 طرع هل-آكطملتا (125-100 [ه 190]). 3 8ووعول ه2 غطع ممص0ق طعضف ةلقم
 وينعم ه2 ومرور 0ههطغقتل معمصتسعر, هس طف ه]116عهغلمصس ذص قوحسع ه2 غطع اتصعف (6. م., 204 15 )15 ١.3

 ززاعم طع هاف ه2 طع ةصعاتعالا م0667.
 517. 24-11 همدضومأ طف م0عغؤ هىسنف 20 طلق معمم0 مهسع تغط غطف ةطقسعاءوف جمعع0 ءاكح
 زتطزغعثل طرت طنق يصح ءغلغمرور ةورسع مويمتعا]وتع هددع 04 مطمتم ةيرعمتم غ6 طع ةهقعمعل ذم ةعهطتمم
 لوصعتم معز هد طع هغطع» طقصلر 16 18 م0ق1ط16 0 اهلكم طع موقددعع هه 01 ععمعول ةممات عقم

 ١ 111 6موللور, “ةلزءتسع طف 0عدغلغمأغع ه2 طعس رتغط طع ا11-م-00.”“
 ه مزع قرعوطو هم هم ةهعمملت غوص 160 طعت» ه2عع05 طز مممعف عاممعفتلع غطع يصعاف هد سطتعط غطغزت 600

 نسكأ] ةطع ماقعع ه2 طوغأناع موق مءعوعطعلب مطعم ةغطعإت مممانصأع0 غطع 863*201.
  1٠كوع مممرنع هد ةطنق ةدطزوعأ زد اخف 2ءاامع" ]أ /. 4ك ددررت"م10و1 ب 771, مو. 399-388, (6010 جز ط ع1" ععافعطت ا 3



 7 : 1 ١ م81. < 59

 ود ممسع طع طمصمتعدطاع ممعغ هه ه كقمقذو متغاط طف موعدقتألعر 3180 88 8 قه 1 ةسمفتمد 3
 ممزعلم0 طفرعع ةععصف غم طع غطقغ ه2 غمدجص 1126: هر 7. 20 ب “وك رماعط دمع2 8 291548 9 طتسلمل ظ
 لقصس 16م0 رمم»ع عسامجمانف'', هصق طق ؛عونم-اعععموس' ه2 ؟. 21: ؟فطآ0 هق هم ممدصهلب ةطقاتكاط 26
 صفر طقحع ؟معوسعم أعل ءفسصغف هك عععوغ معصم طه طع 00 ا طعوعمدل 2علمدستس ةتوطلق هيل 1

 ممممزجمل عزكم ظعوصسص طعس. آلمغ همم مين« ةياتطقتلل آلي 5

 (0 1 عاسمال معأذمع آصح]1ش260)
 ترد تاياحا تاج تان كد احساس دك د اح دج كح

 (1) 1 ىدنئءاطعل (طععدعط غطغ هتعطغ اطغع 2ةفطقو اطقت 115 ةطق 1076م

 تعا مت1م0 ءامد0-طقمدعو 211604 غم ةطغ حلل, طتقط 1115618 :

 (2) "طع طعجوت !ر-طبتلعمعل رجوصصطو نأ ةطق ءاتاأأات1 ار

 طقأ ةرمماجأ 1مغط ا"ةدلط زعمت 023237 ه2 1116 01 0196122685 :

 (3) "طع محتقأند طتتلغ ترد زد 0هدتاعصعدذ انصاقأط0 2260, 1012-8

 اطقأ ءومرترع 0لععرج» ءورععرتمو ١ طع 1طع3 316 038 10 6911-0

 (4) "طع طمموقد عفتك هلع, همت مها 12 8311 61761 5118و

 حط مماجتنعل ماتا ذهل 10 ةانئعوصتق ةهدح 115 ه1عا1أطقر اتطصقأ12660

 (5) ],زاعع متعطغ 1ص 165 عاممس» 16 5؟عمأ 07 ة11 ةطغع نطقها مة عار

 هدع طاوعاءص عدد, ها !11غع ةطغع هةعوه ؟1أط 207212212

 (6) 1غ ةمعرمعل, رتطعس اطغ !!عطغطتاسع 61076 1غ 320 238طع0 ة20 211610

 هع ةطماتعط 12 ةطغع ةص2116 01 1312-0111 812 989

 (1) 0مع ةدحك اذطع مطتغع ةععااط قفط 1هدتأنط 12 3 50065 +8
 "مانح 1ةعع5 01 طاقعاك-عيع0ل طمه10عصق اةطقأ اهتبعط 12 )072226 *

3 3 23 26 2 

 (8) 2337, ةقلع اطمات اذطغع م0عغ5 11 [طقز ءولط ةركذتل 35 ط1 ةرمل 1

 طع ةعوق ه1 اطع هان 01 ةماطعر ه١ ءويص 019ع ه8 1 0317| ظ

 (9) 117 [هدعاتع, 12 ةطع ةطقرمتسع 01617 01 ممة15ع, ها ط!طوطصستسع“

 ه0 ءممدتطع 01 كتسصتطع 50105, 15 3. 21121161 5991101221

 (10) 'ا"طقص 15 12 اطع ةعو ذطع قفط اطقأ ةط010 طه 83

 ةزكاصت5 طالوت عازر هل 0196و 0ععر لمو5» 10 ةطغق 0عماأطق 015 ١

 (11) اا طعس طع لهدم 105310, دعم طمت؟ طلق 5106و ةهقط طاقعاطخاو

 ج0 طمحو مطعت طق تتصف اذطغع طتخع .ةعوهل1معم ةطتسم ه0 عاتقنا عال:

 ١ [طع لععم طماعو مهلع زم غطغع ءدانط طرت طف ةكلاتصسع مةتس-ل7ه5 وعتع هقمدصمو" عل 0 طف 20110188 ((/271و
 هامع. 7/773) 206 طز غطع ةدصل-عتمانقع ذص زظطتعات 10 193 115 «ععق. :

 2 "ل"طع (عممفاوغمم هاآعتعل ه] م١. 6 دصل 7 ز5 اعماوغألع معضعازت. “ةرمناع”', مطممدمت7 0, 15 ان5ع0 هك اذ عا ةطتق#
 اص اغطغع ءامدلقر هصل علام 15 هلقم عم ةمردنم ممتع م00 ه١ !انعطغستسع (آر اخ 511, 116208 ): طق هننس#' (ةللق#
 م6م') جمع ةغطع ةهفاوحاكمفق غطغع ةهيصصتخهل ضافقتصع ه6( ىمطتعط 15 ءمتصعألعمت متكا ةطغع ةعوقمات 04 "هزم. "طف 1181
 ”عملعسمع مه"هصط”ةقكعل جطموع زذؤ - “(]غ هءعصعلز) هق ةطمنعط ؛طغع ةدحتلاع هذ طق ءمصقؤع]1هغ15دق ةطغعتخعتسب ؟نطعط ا
 ةطمصع 4؛هرنط 8عمسص طع مطتغع (ءاماتلكز ةمفطتصمع متغط انعطاصتسع, هصل م197:60 ذص ةطعصسر 6ع طق ةصتتاتس# 05

 ماطلع ((ععؤطز ةطقهأغ ه0ه"صق غطغع ؟ةةهععف ه7 طاقعلا-عرعل طهت لعمق.”
 3 0ه4 15 مدممعسازت ه اهملهكمتإت هلعب هطنلع طع هتعتمول مدعوستسع ة؟ 05ةندأ» (مآ. وهام5/1) 15 9 ةهاأا'6 :
 هعع 0010 تطع“, قلكط/مت» لاو: 2. لمدط. 8/11010و1 آ1, 83 1[. ]هام ةل'وطأأ 53 00000 101 ه3: 1012 01 6

 هاطع» ةطقص ”*هزتمعب هط0 05/07 101“ ١1ط قتال.

 - . سي ١ دوسي ماو جاي يروي حو مر وس

 دور ت4 +



 3) دف طمزبب هن 6 رتعاطغ هسه 161, هم طع ةرككتسقر, طع ةهغعطتسع

 01 ةطمهل ه2 ةدده]]1 ةك ]عموم كمذع غم طف ةيمموغط ممعام' ةطفااوعسا'
 9 5 9 "طع طرمم0 02 طع هةموو - دم ]111 طقأع (طغعإر 1ع, 1 هلل

 5 طمس ]14وغ غطعتم ظعمصص غطف موجع مطعم اطغعر لهننأ ةهصل ءسععاعب
 (14) 8غ طعر 11 طق طقس عمعج ؟مدغط ذص ةهغاعمد7أا غ0 عقم طلق

 طع ةلتردو تمسح طعصعمغاط ذر 206 غ0 طه ءقتعطغ ؟لغط ةصععاتإ

 (15) 80 ةركتسو طعر 205ةصعاتسمع 2019 ة00 ءانعوفاسع 5030017, +
 ب ةص0ل طاهعاع ]ص اطغع 56و 216 هاما 89طعق آل عال

 (10) طع 5عو'ه هزكص ه0م]10ان1:, عات0"81ع0 ط3 ةعهلإل 320101

 عما ©1056 هه طع ةعواعو هرج 002ط16غ5 01 متوثآ ع1 0.
* 7 * *# 2 

 (17) ةكصا ]1 - ط9 (طتب !1[1عإ -- :ءاموتستتمع 22785615 1023 ب,

 1 ةطتلعال رتغط ه ععمعتمان5 طقطصل ةطغع 20116ع0 ةالتهم ععال ز

 (18) 1 طمصماتا“ دمرت ؟هانطعت:5 ةغمءاك, قط 1 عاتق" 227 عم0م0 221 :
 1 1ههغطع غم 66 ءماتصاعل هدع ه1 ذاق ععع0ل73 6ععقتلت

 (19) 17116 غطمات - ةهغ طع 00ههد8 ه !1ءاس-لتقط, ه0 7ع ه ططلقعتل

 ه ءععمدم اعامدنم اةطغع عتتعوأذر ةصل هن طمصع ه ةاعتس-ت2غ

 (930) 11 طعرتم ؟لعااتهأل5 ةهعع ةزجا>نعمل دصمانع 519116 طق هن ءوعاع 57,00ماطعب
 وأ معا 0مع5'7 عهأن مذ ه8 طاج700عان طق 1630 22016 27167018

 (21) "16 عونو-اعععمم ؟ةعم5 غم هعع اطعم ةممتنموعاط - “11111 »0 هه
 0 مدع ه0 غطع هه ظكوردط غطتو نصت ءاعمددتع 11107 9

 (393) قررا ةمماطر 70ه 17؟هج0ع 7؟عدنع 15 11 طق ةطماتلل طصععأغ ةطعع

 روقط 10198, هبصل ءةعرعا اةطفعع طغعوملامدع ظنئمصص هنأ اذاطع هم

 : (98) 14 1 66 غم ماوهعع مصر طمصماتا“ ؟,1غطخص 223: ال7

 رىطقأ 1:عا1معم 17عام طحا7»ع ةعولطذأ طع عرتنموعط 02 511 طمعص]

 (24) 287, ءدنع طاتن طم 16ععو غم طقفأعم 50 8011 طخإ# طاتطقعمالو
 <60 ةطمتغع اطعم 1لغط مه157''! - ةطنق 7010 1 مدتهإتر 1 ةزوعوت ا(!

87 

 'طتو ممعرس 8190 19 هرعص 40 ةتفمتءلمص. 0[12 ننماهكقم» ةعكودد 1غ طقف هم دع طعم علب

 1غ نقوو طف مطوسق- 00م ه2 وه رورو 011 معصسغ مامععر 12آ10. 2521111, طقتعط زخم ءمصغعمأق ةقع له

 رجم مءومععغ ةزستامت. ؟؟. 1383-11 ىىصغفتس ماتففعق ماهتساإت 10عمغلعما ؟ملغط غطمقع ه2 خسف ط. اهله

 ١ [طنق "عم0عسع ة]لقو 15 (عم18هغأ9ه هص0 00ع3 20غ م"عام20 غ0 طع 0عقصتغالعب اغ 15 طققعل هه (1) غطع عقم
:5 5 

 متدعو ه2 ةصوالم نو 40 زد ا 4ة 1111, 35/5, ع0 (2) طق ؟ةموع .(13) هان مما1 ع0 تمص طع 1834, م طنعط ءاعقتلال

 ةوءرجع غ0 عقو» ام 570611 اقفطعقر هه هممذع0 غ6 غطق طاع قفط 0ةعقءتلطعلم
 2 16020 ءرتتسع 76188



 قمط] .10٠
 5ك

 1[, 924. 70 9 ةووصف غم طه هدمدمتع ذص كممدعأو. ؟. 4ك ةجمعدتم 0 عافصعو ةهق هب رذعم 20

 م ووماعمغ ةيسمصع طق همدصحل قعوطو. 57. 6-5 ةيعععمو طف ايستتتإل ه2 2ءعقهتقس 0820668.

 7. © طيصصق عطسنمأا] غم 0ععلق هذ لوسصمع ؟0نعطق 12 102261 0878. 77. 15-1 8112

 مملععقلمصسمف دنممص 0عدغط مطتعط طهرت مموقتطار» طع ةسعاعمساأ : ةطعو 00 205 322687 50 6 1ةاهستم.

 17. 18 رمدملععو مه ممكععمعم غم طع طعمتطعم همالمص» (ةث11 ممووواعمغ ةهسمدع طف 11ع5 معمماع ه2 ٍ

 قطو ةمتمستم) غطقغ طع ةمسلق ه] لعمل صصص طفعحتسع ةهدكاقر ىطتعاط طممأعا وص ةطقتت' ع2تق768 80 1هد# 1

 مق غطفز»» 0موزرععم (15» ؟عموععمسعع هرع هغطغعولمع) معصقفتسعا نصقدللق860. !!. 19 : “ظعوسعط 02 9:

 6مر-65عع'', نابلا ىصغر 15 ه 5؟ءوسعمأر دفعا ةزسنلع ك6 جماتغط ةهصل ةئعوط ؟1ىماتتنز طق 5622 18 هن

 ممم ركغط ه 1ههلكع وحصر للم*وم ماع رومددعت نم, عتئذتعأاملب [تلعع هلل ؟ءنلستعي ةط طع 1068ءانان

 لطم ممعرب ءمصاقتسف ل0 معو "ءوعرسطاتسع هأطعغا“ ؟هةهو 02 "فطق70'ه, ؟15:, 10 ع 851, 18و

 هم 15 ح خغ8خغ1111, 2: (طعوع ”ءةةعرتط]ة2205 22837 2896© 160 50 115 3611:15111102 50

 (3ذ[عغ»ع اصاله ع0: هعع 10١ هءطعسممع 855. خ11 هما 5خ511)

 (1) طلقرت, عالم متسع, 010 ةط37 معوععر ةهص0 ةأذه7 طق 10528116 01 17120 :

 امن مما "عوالاتسع هطل ه9وز1 ةرمعععط 5ع طق 5ة[ئ0ءاك-1- 0

 (2) ]1 وعورت - مو 1160عم5د 15 000, ةطق طمتصخت1ا1 ط0 05 0

 غم ممطمسد 8ع متللك, هطل 102عارا طع, 1111 01 026163: 220 266

 (3) ةلتدع ءررع 1همزك5 »م5 غم طع عمم05 اةطقأت هع ط0[ ططاطع 11 5 عاوطعع

 7ىطعرنعزا 15 6097610152655, 201" 3:]566 10 22316 اةاطعاتل 2273

 (4) 1 اععم 706غ هىمرصممدصو 51غ 026 1011 01 126ع, 201 ©

 مرو عربجع رمسلغال طتصص نصمءتتم][[6ع0: 20 ةدعط عطماتعطغ 15 مطلصعإ

 (5) آالطعص معصم ععازرسع, هل ةطغعتت' طقاطلف 5ع 1هات20 طع 1616 طا

 مامعع ركتسع 15 0915 هل 1ص ءاتم5, 3820 26305 عاتمو؟ مآ 7,15 ش6 2826,
 (6) 1 عدم غطق ؟لماعمغ طحهص, اذطق هطتططمتنت طعهتتا م2612؟عالهعر

 طصغ ةطتعال محرتذعال ظعمام اغطغع مامانتذ ه0 55210 متنط دماجعطأ طاتغ طف طقم.

 7# د 3# 3 3

 1 ويرس روي ودرع ب ف1 ةجئروا ٠ باح + 3

 9 جدلا 2

 هيسدر

 كاسب. دور ديو تاعبو لسن» باج“

 (() قص مع'عرر هم !هدع ةهق 1 ]17ع, ةطق]] 1هوكع طمع ه 566م0 ؟طتغو 02 8ةطاع او

 همم 11 طعدنعل, 2ععغ ص طلق عهللام», 706 ةوودد ر11لنصع غ0 ةطتتقأ :

 (8) 0م ءاذه ه 8117: 01 ةهععر ه ةروتستسعال, 5م!" عطغا7 025 2000

 اناءع ام ه ةاتم ه؟ عمم0 ءاماط اةطقت 8غ عدخ, طفا0ل طوع هعد ةمووتق. *

 (9) قصصا مقصر 17ةهقاعق كطغعتتع دم ؟ةيتدصقااع عتتلعو ةطعقتعط 7ة162:16ه5 م1838,

 ب طه م0015 756 ةععاع 15د" ةتووهت, دج طم]1018 ةاتعاءطتصسع 101: 6881168,

 (10) 11896 1 ةمع0 غ[طخغماتعط هد ه ءوصصعأا 511, ةائمصعر عم00 88 ه8 2816,

 هق 85-7110 ةركللأر طسقرت ماتعتت ه5 101 ءوق, ءةوعولم غ0 ع6.

 24 6# د 23 2

 (ا1؟١ 14-11 ممأ "ة251260)»

3 3 1 2 3 

 ١ 8لوحتمع ه 5طنأع ممهضلع ىطعسع طع 105 طعفا ة(11؟ةقم

 2 ]طع "ع1ع»عممم ]5 10 8 ع1 01817 ةطفعاأا عع ممهلع طرت ة*عؤءطتصع د ءككمولع هتع ٠ هلماط 0 ع نيالا طه

 10مع5 01 ط015عور 0761“ 5معه18 ةأانعاع 1ص غطغع ععوماتصل. 566 71نكهتا, 22:0. 1. 0-9 :



007 55 

 8 8 007 8نرتمسعر دع ]1 4 لهوا 0 معمار متغط ؟عولغطب
 2202202222 وطفم 1 عمن عمل طصفم 0010 عنو دصعغطتماكو, ةععصغ معهنعع غم سرع ةاكلل

 5 (06) 1 000 طف مرهتمع ه6 طق عوعفأت طر ةمعمقتسعب ]ههتعط هأ طعصلب
 ع رمز ع0003, نتتأثأ هن 8 083 مصر مدقع ةطقلا مغ ذم طع ععمجع:

 2 (197) اطعم ةمعمق دمرت ةماصك هلل ةكتكلازت ةطهلا طع مالاوزو طع هعغ

 طعم ءوذا متزن طعهل ذص ه طهضس اع 0ع, لهتتاعب نعازت غ0 ةعع ب

 (18) 0 ممهزت طه هد ه طتعط طنآ]] غطق هز؟1 ةطقهآ] طممغ هج 0237: غمر

 هرث 2287 56ه 1ص 2 10 عمانتل 227 عالم ةطهاا 1]100ع غم طع هلكت

 (19) 801 محمر 8 رماتاط, 1811 01 ةطهرمع, ةاهتعطأب ؟"عدط هق طصقصعال 012 غطغع م2

 01 ةنمءلع تصقات]11ة0ل, 02 ةهعع طصعطغ, هرعصر, !ذعطخغعطا7 ع0 01 ةلكتمر

 (30) وعم 1 55000 طال, 1 طم 10760 طئسر عه ةهص0ل طع 109ع0 مدع الب

 177116 ةاطعتع ةمهدتأ طق هع 1510 ةص غطغع طمآ101ع0 5104 01 طع علام

 (31) 1[ طهغ جاع 516 مصعب طاتآ 88 ©01*م5عم ةازئعزرب 1910-701:10ع ةض غطغع لاتقأر

 رىساطعتنعووم ةطمات عمعدأر ه0 791520 ه8 ؟ةلط 85 طع موقذاطمع ]7
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 'طتو ممعصسص, طعتصم محاتعال 010660, طقف غةلععم انه ه ءممج810ةةهطاع ؟هتعغع ه2 ععولتصمع هضم

 درتوص ععسصعمأ . 1غ 15 هم10عمغل7 ه دعم هوهصسعمأب 820 88 76 00 20غ اضم طع مم

 ىطنعا 1640 غم 18 ءمرسممونغكمص, 16 18 لت عدلغ م عوفطعم» غطع ممععلقع ةعوسعمعع ةهصل ةطدصمت 01

 عارف موعد. 1غ 15 8007عمووم0 غم "قست ءمل160 ةطات اكمسطر ه معاسعع هك طق طمتقع هؤ 1_كسلمطب

 ىلطم ةععملتسع غ0 غطقع ةعطم]ا1تماط هز 7. 4 788 هصع ه2 طع ةمصق 0 131-21غط غطقع طلصعب ةص4

 طعم علمتم طعوئطع»ع غم ططسز»» ماسعع 01 ق4قحل طمس 113 ةاعرك. ظنغ طع ععصعملهعلاعو علف هدآثت

 1هدتنس ةمصق 60 31-21غط - 8ولهسمط, ةطسولطآ1, طز, هصل 218201-ط!هيتط. 1غ ةععصسصق معماطقطاو

 طقغ ةمدصصع ءمالهغعول مصصسعع ه4 غطقع مطع 15 ممعممسأ : ءرك 8ةطمتشتلب71 زصن للم. ظل]1.

 879. 83-1, طق ةطم»ست 70م8, مطتعاط طقق ه؟10عصغل» 108غ ةمددع ؟ةوعق. "طق ملعطغاا مطقم أهدت

 ٠1 غاططع 8ء10760, ه ءمطقغفسغ ةعدسعف ةذط 010 قسوطتعس ممعطنإل, ةممعمتو هدا طغضع زص غطق ممعاق

 اطوغ ممهصفتس ه2 ؟ةط70. ". 2 <« ءمدغفتسف ه مطعقمع مطتعط طقق مهققع0 ذصغم غطقع ءمرصتسم» 860علأع 01

 ممعمقعوا اهصعدمعع نك 1-91ةتغاط ط. ؟1:!لنمهطر 21106. آك11, 2. 17. 12-4, طع ه00عءعمق غ0 كطأت

 سهما. 7. 10 5: هنن آب 2, وجل كظكللب 2, 0.

 (3[عارحع 1مصت][غه8 ع0: 101 ةءطعممم هعم 80. 51177)

 (1) "طع مطقسأممسب ع120ع0 ةصماتع نق 7؟طل14 16 اه ص غطع
 1ءماتح ةقدتق:5 1011: طتغ 16 ءمصصع 206 م160ععم 80 71516 15 1161ع.

 (93) 10+ 010515 اطمات 6هعع هات اةطق 17237 ام طحعتت 190 طقهحل 100عم 18م

 طتعماتعال 1؟ةقغعو رىطعتتم 20 1؟ةع زق, "الج ماهتس ةهص0 طعقجأل ةهضل-طللاة]

 (8) !ةعطغامصع ةطعو زمدتتست عرع0ل هصل مانقطعل ةطغت» ءمصصعاو, "عه03 ه0 510

 غ0 عتجع ةطف طعوأغ ه2 ةطعتت همععلر انعم 1عأ-100غ لطعاسصع 01 طع 0

 2 #3 2 نين 3
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 50 < 181, * 1 ل

 (4) "طل طممعددوعع ءور» مدح م6 10 ةىلطات اكدتتط 20 طقق اكانن ب ل
 ه 010 غم ةمععول طتعغعسعا ةطغع 10و؟-18ص0 ةقاعتن 15 اتماقسل 9 د

 (5) 40 ؟ةصصتعإ حم طحقت ةطغتتع 15 عمم5 1هدانط هك طتعطأات 01 85 8971و ظ

 طبخ 7؟ع05 نصقععب 12 طلق "هتط ه ]ط1 02171284 10 10ءوكاإ

 (6) “خصل 14 طعن ةععقأ ص 2 ؟2164 ه8 هعممعماأ 601160 ةآط ةط7 0820و

 موقد هدر 220 1639ع ممم غ0 1جذعع طقه 56معمأ 388 1 228:7.*

 (() “4ع ةوماطإ غطو ماتهلذع ةطهأل جهطقاتصل 7؟طغات7قق 1 موقد 80 203: 0ةوًأنطر

 رىطعس 0عوع» المع 1 عوتصسعل ةهاتعطخق ااط0 ها عمم0 عمد ةطر طقطل)!

 (85) < ]م ظنمصأ, هععر 52115 ةطعع ه ه7 1م مطتعال اطمات 511:617 ةطه]5 6020:

 هدعوزررمعو 20 01911 1ص [مطف, 20 7320125 عع ةم2 05 1168

 (9) «56م ةطعص طع هطهلمج5 01 ااسعوطتر» ؟طتعاط ه6 087 طمات ةطق]أ 168م7

 - عوج هع ةععاتتتع 15 7911 ع0 معد, 1ظهقاأعا> 531ه زنط 41

 (10) «8ور, ععغ (طعع عمدع غم ةطتصسع هزكص ! 8 طق 015 4590 قطب ]1

 طع 1011 غطقأ عهاطعد» 1هدع ءمانصفعأ] 12 ةعطغقر 10105 ه2 ةطمتنا-ط81160 5660
 (11) «1 ]عووجع مرو هدعستل !متصمع مائه26 220 مهلل1طع غ0 0عوألطب

 طبع مماسصعسأ 1000160, هه ةطماتعال 5ةغة12ع0 اةطتماتعط 7؟1أط طمات]5ة117-]11166

 (12) «1 مزممعم0 طلق طملج, ةطغع مطللع هدب 5غععلق زنط 10ع1منلئ5 ج01

 طمدنع كمحركد, ه0 هاك ةكمنح طلق طقعاع 5 ءتطقغ 02 ةمعهوت-ةطقأا 060.“
23 7 7 7 2 

 (2001610هه1 وع ذص 1272251207: 220 4971117).

 (183) 00600 ةطقلال ةهط70ع, اطمتعطط طع الططع طه 102ع 51266 121202655 8 ع

 مدمج 15 طق 7036 05 311 عقول 10 8560م 101 ]0111126375 5.

1 

 1. 8-1, طف ممم متغط ؟. 4 هك 20. 7, 5-4. 9.8, ؟8و11, 58116 ه2 ؟طخعاط ط6 22261“

 موسأ طعاممععل غم طقفسصت, ةهصل طع اهدجعرع غم قةقولي 1وططوطب ه0 طع ظ8دصت ةمطقم ط,. 23د 0

 لدستس) : همم اذةو. 1آ1]1, 589, 12 ةعععتول هاطعت“ ما1هعع5 ةجزعقت" غ0 طقعع طونصع 26 2.

 77. 21-9, 8 معامل هك طع عامرتعو هك قهقدل: 18-11, طع ةاقوجتسع ه2 181نز» ةهصل 0646وغ

 ه/ كلملعط : 14, طع 0عقعمغ ه4 "ةسسنع ط. ةدكمكعطي 15, طف صعمادستع» متلتط 0طهففدقسم (ةرك 11ج

 242-19: 711, 11-1: 81711, 13-2: 858, 11-6). خم 12016860 ذص طع طم غ0 غ0طو متههطذع

 معابر (طلق ممعست 15 زم قأتعاز: "ءامتعل غم 1آطصتخق” ه0-1ةتفر ا[0. 11

 (1) 15 16غ هك اعدم -اهعع5 ؟طغضعمأ طع ةنعصعط ١هدتتصل طع اةعدغق طقق طوءمد26 ةطتتتم

 5601:6617 10 56 ةع6احر

 ه0 هن ؟ةمتقطا هط00ع3 ةطقأ ةطجت غءدنتع هتف ؟هلاذمع 9

 ١ طع زذصممعع 15 غطهأ ه6 مه 0لعنعع ه2 قسعافر 76507, طم ماتفطعو ةطعصص هد ذأ طلق 70166 5 5

 دام عام ع ؟615ع5و غ0 طعس 2 الم. 811, 13-15).

 2 طلو 756 طقه5 عالعموم 715 10 ه2 83م0617م1]18 22660066 جطماتغ 'خ110 حرم ه ةم"معتأن طع 70111 طع
 ؟هانط0 1 .7017271010/]: م.
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 (9) 0وو» طعم طع رتص4 طقف ةعوروصم ذغم مئات ةلكتعام
 0 ف 5 1م هب وعهت, ه0 طع قهدتاك كمت 2ج11 04 طغعقترب مهتم طقف ةكعمأ اطعم

 2 (8) 2ةيء-1مدع 1 ةمم0 (طفنع (هىوععمسسع), ةهق اطمتعاط 1 طقه لصتساع
 5 - ةؤمدع مولع تسع, ه2 ةطهف طتعاطت 18ةطولمم طقق ممهغاتتعلت

 - (4) 88دك طقأ طممام طف 7,ةعوتصع ه2 جرح 010 مدهط ةتطماتب 121-1806,

 جاع اةطهأ ةطقانع طقق مصحف نممد طتص اطع 1؟طتأع طقهتس ه2 011 ةيععع]
 (5) طع ماهعع 15 ةدممأ7 04 ةطمذع مطعم هدعع 01عاغ اطغعتتع

 هزدعع ةطغعو طقهأع عمصعر 00 طمزرتع 15 1416 اةطقتنع 01 1"عاتتتتل :

 (6) ةردت0 7عأ طحهمإت ال265 77988 1غ 5ن]هن ستقف 86006

 ةطع ةطقأ 7988 ]112م ه !1هدع-دعع]جع0ل 006 غطهأغ طقل !دعععل طعطتصل غطغع طغت

 (() آ١[ط7 0086 ةطمات 205 101ععأ طع ط7 طع طغعارر 01 ه ةطغع-ءوصعأ ةنتنمطع ةهق قه 22816ر
 ان عطخ 01 ءم]1هادحن ؟1أغط ه مه0 1ععلاسع (عطتنمانعات ءمصفامسأ 1857عا1), 01 1111 ج01

 (8) 1ةدددعنهغ60 ط7 10317 "طع 530016 انرتمزرر طغت ع3

 هه اطمتعاط 156 76ع 5عأ هز ه8 59110-ةهق5 مىلأغط طقق 228غعدر 179,056 جعلتها

 عماتصل ذخ < قو
7 2 3 3 3 

 (9) 0 ةطما> اةطقأ ةقاععدأ ءمردعع»ستسع 0111 ع]10199 ل
 116 ةععرصو ةطمات طققأ 2085 6810 01 هاتان 221عاطأ7] 5.

 (10) 14 طع 1216 01 هدت>خ 10338 ' طقف 206 عوعاطع0 160 اطتطصع 81و

 جماع, طع - ةطمات ةطقه]لأ 566 010, 0 ةقاكعا:!

 (11) ة4عزع ءمربععر:سلاتع 115 11111 3820 طلقق 8

 ب ةطفع 0837 طعص طلق ةدتطصو 112260 اةطغعات“ طوعا, 21ةعلسصع اد جتعطخ :

 (12) "طع 0837 ةطقهأ طع ءوصصع تمم 5950 آس غطع م126عع 01 طةغغ1عر
 هل 1آكقط11 عها1مزعم0ل ةقكعتن طتق وتطصع 2015 ش

 (18) 4ىص0 ةطعو طتئماتعطق طتق طقتنل كم2 50 لحتسلع 018 ة1عد0ع» ةرعهتوب

 (ةطعتس طعهلق) ةق ةطمدعاط اةطعو 7؟ءانئع مماسكق 01 طاتتححتصتع 2.
 (14) ةكص0 هكاع "قصت 10 6611 طمتو, مطعص 16 026أغ ةطعطتب

 : اطعتتع مق تمات260 هرعت ةطعصص طف ةططتعأو» اطععد- علمنا 0
 (15) قص طع م55 08 6 طقددقو» - 56 ةمعماتص [ة1ع0 طعن

 ىتغط ه طماعاطأو جاعطتر 1708564 01156 61821160 1هد* طعطتسل
 (16) 117 معمم]1ع هع غطع ةمدق 012 1آ2032, طمحمعط 601 هلك

 ىاطقأ ندع آآلددن, 1هدع طقرتتعال, 6ععمدتع5 مععدقطتأ ةعقتل :
 (17) 15 ممهدور هع ةطعتتع ةحصمسع ةطغعصط 02 متعطغو» 1005,

 عزو ءرتق 01 علكاق, خطف ةةورعاث 8180 8 0ع ل

 (18) الكعرر 71056 70108 16 7003 (غ6 ماص ؟ةتغاط 202)و

 طقزت 06علق (عمعوأن) 0660و, ةطغعت» عتكأف (06) 0237,
 (19) [16غءةرععرته 02 70105 غطع انلآكع ه2 طتنعط

 وتقع ح11 15م5 غ0 ةمدتسع مس طاع 01:00عطخغ7 510!

 1 7. ء., 8165. ١ 2 3ق معاهم“ 101 ه 10003 8عطغ: ةهعع م06 ذص قةعطأأ (ععغ.
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 (30) عجور 010 طفرع 035ه مممتست طف ةوواعكعم طم دئهدةتتنم4 6 ةطعطقب, 2
 ماع 010 طع ورقاء ةومزن طتصلعا“ اةطعتتت عع2610ةلكإل : اا

 (21) 72ءواعزس ه1 همعورس-غاطتختقأد هن ةطع 087 01 0ةأغ16و

 ىط عن عال غاطغع طمتعاأ1عدأ 01 ءطقطت»1 025 1018عاق5 ط]قق 207. ْ

1 

 اب [-10, طع 70876: ةلحل ا صقط 15 59010 5م طع ده ماهعع معو»» 19010, طع هعدطنع 01 نطق 868116-

 ردممرغ5 ه2 "قطره هنماط-ستطع 5و0 ةط©٠ص '!'طق كة طوطم

 17. 18-11, طم م01عق3و 02 طلق 616

 (1) 11 طمدع 15 اطع ه00ع اطقأ طقق طععممتع 06501316 ها ة1-ل128و

 ءقلوععل جل]1 طانغ ه نعدعط هل 112668 111ه ؟10ع 12 2 500179

 (2) 111 دما طقف ءطقصععل 1, 320 ةطغع 10؟,12ع 018 ةطق 50غ

 جم ةطغع لام ط- 120 اذطقأ 01175 هامادع اةطق 16168[:291 01 0115[ ل

 (3) ىأ ةوءعص60ع غطعر 151564 ذك هدف هع الطف هاطعتن: - ةنصل هرعت نلماخ0 ا

 518760 071 آانو '

 انارات لعدم ءمدأ112110115137 1911 1699737 22285868 ©60[02223:6 61١ 1ع

 (4) ا"طع ماوعع طقق طععمطمع هعوعتتخ: هدعم طماعطاطوا ةطمات ه5 ةععاط اةطقاتتع 201868 '

 ةتمتصع0 ةردوتعر آائآعم لفضطمت8و
 طع هلذماتسع 01 197-21 هزتاط هد ؟ه115و '

 (5) كدا (ءمصصعاو) طتئمتعاطقت طمصصع هك ةروصتصسع ه0 ةودغ 25د غ0 موقاتتتع تت طم ش

 رصماحتصع, هطل ه طماع تطء لحءالتسع غهععاطعتلا
 0201 1211 ععصخغاف طم210عدقر 1هتتت 1116 هاهألا368, 320 81112701110115 1 15ر 0

 (0) قل ءا10عزت5 ؟دطصعل 101 طمتتصخغو 320 5002و

 هطمل معماتصع معمر, اغاتع 205165[ 02 ةتتاتتمانو أمات 05 2615.

 (() "طع 7؟عءا1- اعدمتكات 1مل 2715 012 11 ها17260 آط 6 1011

 رىطقت لطف طمدتتمعد5 10012 انز» 155 2006 ةذط طع طماتقع 01 01

 (5) 1طف لمقام ءمامات1:عل عدجع]1 عن طقحع طمهلع ةطعتتت طوطصع [طغتتع: 16 7788

 جاما:ءالطمع طع طمطصع 01 ماحطمزر» 77022612, 601181 12 28ر
 (9) 1100636 - ةتصمصع طغت هع عده طم 8001 226 6

 رتتط طغت لمتسأإ 7,873, هل ةالتتاتعل اةطع هانتسعق 05 227 2681 ]

 (10) 4 ةانتهتوطغ ةرجعوت-ةطقكأ جف ةاطغ كوم طق 7؟ةلقأ 11735981:0

 طعاموب طعم عاتتللع طقدت طترق رمعرتع دئماتصال هط0 1311 هه ه ةوتص0-طنلا»
2 2 3 0 2 

 (11) قق 101: ن5, 756 5716 211 02 نق 5137260 10 طعج0قطتر» ل

 ركطع 75014 ءهرمعا* ةوسقهأم ةطفق طقهلع مكغط طف ن9

 1١ خلد 22م5 01 2«عامط7ةغ6غ0 1.
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 2 مس 57 ه1: ؟ءملغاط 55 طع ةطتعا0 04 هدحنع طمصماتتت -
 2 مقهور 56 هدهلعف ةواغط طع ةانتعا0 غم وكف هدم طمطماتت

 ١ لحل 76 طمآ10 01 هدتتن 1065 مز2 15 527 ةمت
 22022 ةطهف هده 0ععم, هصق زوج ءاتسف ةطهأ ماعتعع هلل ةيكصماتتب

 و الطعم طع طم ةءددعت ١ عتتتل ةطغعصتقع]7؟عع ذص اغطع طاقتع ه0, طقخأألعب
 ج0 طع 0تقأ مدماتتأ5 112 10 2076 غاطعت»“ 10-5106ءاكق.

 (15) قرد مز انف ةذطع طمدنةعددع» اةهلكع ةالفاأ عا 0111اكأإلو
 طعزرت 556605 طعهل7117 !ةنلعط هد طهع]ع 220 01181: 1و

 (16) طظوصعتمع 0هرود غطغعتس طغعهلفر, تسلك عسدزتا ةطعتت" 53]101610ر

 01ةرممدسعل هد ه 810, 12007 1011019124 8100]و

 (17) (0هددتسع طققأةمتطع 10198105 15, 85١11 غطعإ 796 181260 5
 ' طهأ طقكع طعم طع 7016م 02 ةطعتت طمققأءع قللاتطع:

 (18) آرنعطغ 02 طعا1و, غطعو مطتسسو ةذط م1106 85 ةطغعزر كم2 الب

 طقتوتم ع ههمأ101:60 0057 1ع 007

 رك ١111

 م4 ةوصسمتتق ممعتس. '1طع ممع1206 طممهو طع ءفمسصموتنعل ملغط 8111, 5. ا'. 2 طقف طع ةعصصع ماطةقع

 هه 5517, 15. .١7 4, 5: 86 7111 طه ومطه» - حمعوإ طعس طع 15 0680. 1. 5: عموزكعو مع

 لمع ص ماوهععم مطعنع ممماقكتتسم اطعرمرغ طق معاعططمخطمم أ عوف : لص ه 16507 0 772غ62-عمانتتمع طلق

 ىمواتل0 طع مدمن 80 ه5 8 60.

 17. 15-6, ه مح عط هلع 0عمع ما10ج 012 ه ةغمرتسب ءاهتطعل هق غطغع هدعاع هك *ةخطتل (ةجحنصسقم#

 ق4حتف ط. كهزوس) طر طع مهعصغم» 02 اططمدنسع 8طقهؤغختط ذص ؟. 9, هضم طر عطف مءوويصط]ومععف غم هغطع»

 موقددعع5 04 "ةفط70 0ءولتسع ملتغط ةغمتصق (11, هكلر 9, 10): ؟. 64 زه 10عممقعمل ركغط 3. 96 ه4

 20. 521. 7. 15 هما ع ونوو طف هلع ه2 طف ةامرحم ص ةامماتمع طف عوومعمإو هع ط عت

 م. ]سموا 0-91 هتمر 8لهأ]. (0. 1غ 15 جعءعوققت'ل غ0 ةنهطقمم86 ؟. 5 820 0 ماهعع ]6 طعغخوطععط 337.

 14 ةهص0ل 15: مهطوط17 168 ةممعوتنهسأع طعم 16 18 20179 م1860 15 لع غم غطع 2"عوسعمعإت لغ

 ىلطتعا 7. 2« هل 16غ هتف 01060 غمععاطعتب هه غطق مجموع ةلستتهطاع ؟ةوعق 02 طع م06

 (ة[ءارخع 1مماأه1ع0 : 10١ ةءطعسمع ةعع 8و5. 511 ةهصل 5131)

 (1) 2زعطغاو دععمذ ةطع طدملعع رتكط طعن دموهتلتسع : دم تصدع اةطهأذ 10 طعم غمدعتعل

 سطر 01086 غاطمات 70غ جنك 10ه لهتوت غ6 مار طرب 6204 02 :عم:ههعط]

 (2) 6005 يتسع انعطغ هرج طعدعإ ةطع اطدمازو8 ةنل1 1عالر ذص زراف 02 طع طاقضسعر
 2178611, 205 طقالر 16 6026عاتطق, 227 80005 10 778816 0 غ0 6[1عم.

 (8) هدا طتئهدعطق نق 811 165 0عاتعطك, هصل 51160 ؟؟ذكغط 7؟020عمل هانتت 11:
 1ع عمرع 205 عاكأم 10 6 م5310, طم طماتعطغ غ0 5عا1 26 8 عهنصإ

 (4) 14 1 دتساع لسعر, 11 1 طاترت ةطع 05617 )11166 86 165 م21ر
 طع 0837 ةطهلا ءمدصعر معلما 1عوتن, ةطقهأن 1]028عع5 طلع 50طعان ةعوتم :

 1 116ر6 ةص4 تت 7.15 «“طمرووف” وبكم نقعل ؟ه» طمغاط طمتسفم ةصق 55065: ةعم م. 28, ممأع 4.



00 59007 

 (3) 51عدر ةرجتتع هحماتعطر 10 5 علقم, 0ع 5طعانع 16 731167 18 5ءةاتان,

 هما ةركونط عل ذص رطنغع ؛ 1 ةطقها1 ]1 - ىطتأو 1116 هلت 68
0 2# 4 # 3# * 

 (6) 160! مطم 711 طعارب مخمع غم ؟هخعا اطع !ةعطغصتسع 81ةقاط اطتنماتعاط اع طتعاطت 7

 ؟عمدتت هانتغ هك محمات تاهت 01 ءام20 غطقأغ ةطتسعو 111م ؟طقغع2685 02 285929

 (0) (0105ع كمركم, متخط طقتل17: هد طانئعدلكب 15 طماعطأو 2128عع 5596628 طع 220120:

 1١ هعمعرسق ه5 ةطماتعا طع مام ةأغولفق 60010 ةطتصاتقأ 15 طوعاع ' ىتغاط طقق طقطمم

 (9) [١ طعرد ةددغ 15 همعماتدع "ةئتط 210105 اللهددصغ ةطقأؤتا 12 21 ٠

 طع ومطعم عاعوست 1112م ه ما1عاط210 ماتهطعاطع 566م0 زد اطعه ةعطخز

 (10) 1"طع ممدد» طععتسف هغ اطع مز : ةطغعط هال 5610196 01131265 ةعقلالو

 ج0 هند عطقتتو 1005م0 15 ةطع 2100001 - مم طماع هوط طع 5111[ ع2 26 2.

 (11) 8ءعاتوععس طع هدد ه5 ج0 105635 م3915 026 720198266 268205

 هع طمعا عدنع ةاععاعطعال ه عتعوت ةطععأ, هاذ ةطمطع ه ماع تصح اةطفق 21عطخب

 (12) طع غطتصلعت» ها15, هه 11 [طغاتع ةطع-ءونتتم]1و عاتعوأر 01 1311 ة8ععر

 هنعطع طه عل, ةطغتت" معقم 011 012 طمتللك, معودتطمع0ل هنوتسع ةككعان ااطعتتن 701328:

 (185) ط[امدنسءع-اغطتخمدنعل, طحموصتسع اطعاات هوو - نعدمطاتسع ةطقتال 26201110118 1108 ب

 اطعور 1معد0 طغت جماسسعاتس و5 10 1عع0 ةمدمع ةننعؤذءط 02 ماهتط 12 آةطع ةاتلثع
 (14) 'ا"طع ةمدهغطع تسل طا1عرجك هدد 15 ؟ةهسصر ج20 ةطغعت ةطع 1011 22885 طءعطتسا

 طععدص 10 مما كم5 طع تنعاعطط 02 طعمه ممطأ دط 165 701

 (8) 8ءعامداتع طع ماتقط 01 165 ةهتص طتعاب عتمماتطصل 320 107+ 316 811 06

 جم طع رطم ضمدعطعو هك طمصصع هق طق مطق 77206عو ةطتعمتاتعط طف

 (15) فصل زص غطع مهمحصتسع طع 72620015 211 نع عنووي ذص 1شطغع ]!:عطق

 طما1 هرج رمطعتتع ممم]15 56000 اتطقألتع0, هد طائمم]ء1ممم همامتستسع 6

06 

 'ل"طلف ممعر» هئامعطعو ز(ةع]2 غم طع هام 02 طع ةاوورتسع ه2 يدنا" هه 618640 7 1طط ةآج -

 زكملط], رىطمر ذص ه01605دصق طعأ طق ؟ةحسقمس 3820 طف 70طعتنط ئطعو همدحع ةصغم صقل عار 18

 ممغ غم طع طحتقأع0ا (ءرك 1آمطخملنعمصب م. 4). حف 2060 ذص اطقم 4معوطتعر 16 15 هلع 0110660. 208-

 ةلاطارت ةمرصع ه2 عطف ؟ءعوعف دصفزرت طع طرت ؟ةطتل, طتلع هاطعتو طقعو طعفدس ط4 57 85 1 /

 ]م 7. 5 (طع ءديتعسأ ه1 طع ةعو 5010 غ0 طقععو طعوطل ط7 كدزرب - طع هو ْ

 طمصمعم الوعطسط 2 (مل-ة[هلتسمط) ذص غطع ة8مانكطب “طم (ةقزلوو”* - سطتمط دصتتقأ طه 6-0074

 ممضطتمم غطقع معو ه6 مصمم لان 501غمصب ح ذص طع ممطب هس 21-آكهيصكسمط ذص طق 1ةقؤ4 ع ١

 اذ مس لس تععقو ه4 طف مءوعتمص طقعال طرت ةقولي ةصق ةصعا10هو طف امر 017 01 دمه 01مل 1168. |!

 طع معمغم» ه2 طع 8عماتم»ءعالوص ذل 70 01 مماسأق 6م هرج هدتتعتس زد 1طدفاتسم ةعق, 7؟طت1ل6 6 8

1 5-5 5 7 3 - 55 3 0 . 5 

 رول ؛ة]لوععو ّذص طع ةهتطع 76156 ةعمعرمق غ0 طه واعد ورم آ1018” 0818:8-81 6271688102 كيبع

 : 0 م ا 5

٠ .٠. 
 .٠ 5 2 .٠ ٠

 ١ 6 ا

 اصعلا 12 ط15 ممعرس آبآ, 3. ط6 [ه11هرج1 نع« 19 »و1. 72510ء]1ئعما5 طوع واقول د 62و10 60 [ط6

 ١ 7. عب طلق دطخمات0 : ءملكمك هع صمغ 1560 10م١ طاتضأقل ذم ةعوطنو

 2 طع ». .١ 0١7مهمط هةععيم5 12 م0م55زطاعب هك طلق 15 طع صحتصم 06و ماوعع ذص 21-آةصحقسوط : 8ةاكتتأر 0



 1 تقاس سنا زسهعمودقعمغار هز“ طع ةهلتام»'و متعوع ةامغعل هطموجوت “05 تمم 6 ءقنعطأ منعطأ

 570 1 اممم .طزغممطةدود ءعدمع» عع فقمل ءعععو طعصتطس(ءوامو 11ءطغع» نصاععجعوعطماطعو زم

 ةزمايقلا 7. 11 0ونأعأ هدتك قمع ة[هفاتست 215 ؟ هعوقذعت'."'

 (1) 1ععررر 0 متسع زعير 101 48205 ةمصقإ

 ةوصاع ةنتع غطعو زد ةسعانتفال 01 681".

 (3) 0دعع طه0 ةطعر اعصاق 01 !1عوماطعا» "لب

 ؟ةهقا طعا05 01 قصصعأافر 820 2162660118 9912و

 (8) ةرد0 ةطم»”-طقهتتعل ةاععلق ه8 صمطاع "ةععر

 ج00 ةرمعودتو 7ع11 ةؤهت عطغعدعل ص غطع ءالزن»

 (4) 0196 موتتقع, 0 اكتصع!إ 8010 اةطع ءتنتقعإ

 ةأوزت! 1ص ط7 ةعدغعمعع ا"ان15 811

 (5) ]ص وعدت ؟2ة1167 كئمصص آةكطتتتاط'5 19

 ج0 عمدت اةطع (0ةعأز16عو غ0 هلع ١ ةطنطقطط 8و

 (6) 355205 هتا]1 مع 01 ءمرمأ17عقر ها طع ةطتتعاك

 ه1 8:ع-ةمعوااطع0 مسعغاعطر هدخ غطغع 0عوغطع نتدخل طممأغتصسع. '

 (1) 230 طقفأ ةطمات طوتتنعل ١0 ةطعطت, 3820 2017
 رد 1ءودع اةطعر لى عا11 زص 101 '1ةطقسقال

 (8) "عدس طاتسع اةطع ةمصق 02 4قق50 60عاب

 ةهق اةطع 00976 عطططأ1عو 0'ءعا١ طعاخ ءعوق :

 (9) 4ك مممز طعن 5115 5طع 01 190 8

 01[ مى]مت)» * ط0 01 مةطقع- 5.

 (10) 1غ غطما 1عدىع غطعطسس, 16 15 غطت عا2ع6ز
 ج20 14 ةطمات ة1837 اطعام, 16 15 20 1791028: :

 (11) طحت هتتأغ ةطغع انما 320 113561, 010,

 ه0 ةطعزر ةطو ه1ه7ع5 111 طع 1:6511116ءا101

 (12) 8نطسس1 55196 12061 ١ط7 500111عع 31 677

 ةهق 2 701128 ك2 ءةهطمع] 12067 اطع 2056-1.

06 

 1"طتف ممعرس, ةطمتتعال 80 وع هصلرت متصل ذص غطق مملععس ءنف11ةعقمص مقلع هغ ةعمعمصل-طقصل

 طر ةطاطست وافر طقف ص 2هكمانتع 01 15 ععسنتسعمعقق طف قكاملمص 04 7. 6 (ستغط "ةطآل'ه8 مهسع) اه

 آر 17, 8227, رمتغط ه :ءولتسم فمغفتستسع 8 29:86 7010 3 40 مطتعاط غطلق مدققفعع 15 ةجمه علال

 طف هدلج ةسعطم»#ت ار. طف 70878 (؟؟. 9-1) طقق مدقسإت طعون عق. 1'طع 010لهعغلع ممعنم» (10-28)

 هين 611 طع فمصقتعقمسم ه2 هطول همددحلتع !]ئ46 ذص ؟ةط8'70 ةسعز مطناع غطع اهمهأ مدع اص 5طن علت

 1 كومو 535211, 18, هحل عطتقتنلع زن 1011001103 غ0 غ8
 ؟ 11هقزم, ه ةمععلعو 01 "عم عممروتسع ذص اانع توات 2 ةل1خ0115 كمان ملل, 01 8 طتعاط طوتعو ممتع

 0 هس
. 

 3 05 كلغت نوول 04 5 همهم متوزت طع ع1هغعل 10 غطع 2ءععزوص ىديطلغ.
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 هب ازور هيو نع ل

 09 م1872: | ا

 1سم 0-21وتو ذه ءفمغعسمطممانقاو دمعس 0560 ه5 ه مكه1 م05 765 0680, ةعق طف 386 02 866

 ممعرسر 12 ععمتتسعر 288 طعقنع 585 ىل 2. "طعنو هو ه هنتستطء» 02 هعموةهلمصق ؟طتعط 60120106

 رىزغط ؟"ةسوكؤط:و 11 م11عوه] (اطع ةلمغع ه2 مطتعا 19119 طعاسوءعط» 554 ةهصل 569): ”. 1 عوف 3
 -مه- ظل د 2-5 5 مس ل

 1/11. 1: 40., كغرض, ل110617. 29: ”. 3, كقرف ماو 11017. 32: 7. 4, ىعارت, لثامخلا, 11011-

  104٠نمثإ للعما1. 9: ؟. 8, ةلعمآ1. 8: ؟. 28, دورت, الا ه1, .11 ٠ كارأ , 2ك“ م11. 10. ريومْلا) ,.40 71

  0 48رز طعم طمغط ممعام لسوع تمص ه ءمرصتسم» 8606لع 02 ممعالع 128868 820 طتتتطق 01 مطتقفقعر

  ".1رصاتقغ طقهحعم ءىمزعل طع هغطغعخب هد نفعل طلق اهصعتمعع 98 طف ءةاهطاتقطع0 1لئ5دد ه8 ؟ةهنقع.

 طومجعطول 1و هغ طع ءمقاع» م0 ه2 طع عنعوف 7م7ه] ه2 ؟0ه1عمصتع ماهتعقتت 2017 ءه1160 م

 زمر" ه2 1كدمتطوعب ذغ هغل]1 طعمجم طع همهسع (ةجعماغ طوع طهنعطق» ؛"1طسسوطتتتل”). ال. 4, “شط

  6501900010: 2761810طمقلع ةطهلم* : [[غئعوللجر “تح غطفع ةطقلفع ه2 ةطع 076/6, هب ةطتعاتط هد ةطمهلا طنععر

  51ةينوط هدصعت كتقأ ةطغتت عاتق :(2 . 1١هصل ةطع وزمومل, وه ؟طمتسو ءعب طر ءلنو ةر.'

 مموجلع» هغ ةعسقسمدج ةملمطتلع (ةةةو) دع هنلعع ثم ةعغ كمصانط طف مطتغعمعوق 01 اطعتت" ةهعاطن

 ؟كطع ممع73, 9-1, طقف طععم ممس0عع0 1ع عطوغطس ةمتقفكتسع ةطع طعاتع 01 طف هاتعتصال

 (ممم 20. 5111 10» غطع ةعطعسسع). ]ص غاطق معو ه2 طع طئقوصق]ه65 20 01086 206ع266 0 مطر ةطسص

 ]وق طععد» 1

 (1) آ؟؟طموع ةرتع ةطغع هععم 01 اعماق, هاته, 12 اةطغع 0!]ةعاع ماهتتط 01 [ةتتعطقلر

 (طقهأذ ةطتصع 111م طع هزردعمتتع م9886 01 2 5001 15 115 511م1 2639-112221260 7

 (2) 012 5تعلقش ١ هرعع اطغعور, مطقأ ةنطتع ةطغع عوكع ةطقعق طعات 1076 1م [طقتع

 انطق 0838 طعس, 98 ه1 25 5ع طمعا, ةطغق هدمعدس 716 هان 220 ط1 عطقت

 (83) طع 0835 مطعم طغاخ عع طاقع]اع 6765 طعوطمعل اتط0 مدح 5 ةطقزجع 08 م6

 ]112م درح ةصاع1ممعر معزتععأ 10 2ةععر 8 220ط عال, 771056 199912 3105[5 97

 (4) ١1166 15 59 طعن 51064 ةطق ءائمزجو اةطق طغاتطةبعع 12 ©9117 22018 :

 ريكا 1, مطعم طع طعون ع2ل0508 ءاتتعار ةطق ةطغ]5ء1ه 1ص 0د17 ةط806ز

 (5) ةطع مقاعد 1غ, اص هل11 طق طعاتل, ةطغع مماطأط 77161:عم2 0596115 طعات 637عر

 هم0 هع 15 طه205 طعن 0ععاع طغطع7ءان طع 116 8166

 (6) آءهور, ةدحن]ر ةطغع 85260 ةص ممر طعوتتل 5 مهتط 118غ 602265 5961 10 ا

 ةعواتت 220 ةعولطر 35 1221145 2 561م621-5 2018020115 1001 :

 (() 1طقأ محماتح كطعب طغت 15ذعع ةطمصع 1مدعاط ظنماح 0115 ؟؟طعانع ا١طع ©1112
 - زهعمغ طعس, طمعاطتساعم, طهعل هطغع 01ةجو 1011201 طعتع 1ةهعاط 11268 01 57527/111

 (8) 8ةطع ةطم11عل, ةهطل طغعتات 1[1م5 015610560 79156 م681:15 هع ةطت17055 6116© 3 ر

 هع ةطمدعا غافر عع ءةططماتنتت1ع ط10912ع هدج ةة120-ا3011208, 1220151 112 116 81110٠

 (9) 18ه 5 لق 1 ععورتمر طماا 1مدطع ةوعوعت طع ةطوعطعع 2:

 ][1-116هدع هد طعدت 1076 ةطقلا 1 ةطتتقأ 111م ةطق 207 ءهتطع 2110 0'ءان اطغع 811138

3 2 2 2 23 

 (10) آالطعسص (طمات هان هدع اةطقأ علكع5 دم 2عع0م 10 هواتطصقعار 201 78

 عمم0 20916ع, مما 12611265 10 انطق 70166 01 طقس 770 701218 011: 116 118121598: و

 1١ 091160 طعرعع 59 لوطر طاتغ 511605 12 7. 9
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 )11(  قصف طما10ق ذص صم مةومععغ عطف طافسسفع ه2 طع ىطماع تطور
 000 ١ ممم 0ءعقعج0و 1غ ةعداسفأن 15 ةعمعسسور طمغط تغط طتق امدصعتع ةصل طلق ةنعصتب

 ظ - و آمر: ةطمروو كعمصعمعر# ةمزوهجلف ذاه ؟هماتقط هدعف, دمت عدقتلف ذب
 ف ممدع ةمت12ع5 مرصد ذص ذه 0عقعدمعع طف ةصفم]عمعع هأ طع اطععمأ ءمتصع 106

 2 (]18) اكلكمدع ةذهصلف 1مم 16 زنط غطق كمصاآعقأ 01 مزتهتفع, 1؟طعتنعتاس 15 ةطمتعم ؟0دا
 115 5م61101167 ةح طع 501104 ةعدتسفأ ة20غطعت“ ط0 طموفعأف طلطصقع]ا'

 (14) 1"طعص ةدتن غطمات طمار, اةطمتعات ةطمات ءطعوأذ ةطوقعاا زنط ؟ةهتص 06قل1عقر
 هع 826 10د ءامتعذطتم ممععصت سعدأر 201 دعه“ غ0 طعتسع ه ءطتعأ

 (15) 87 طب 1116! طم مهتتاط عت" 1عولتق 20 51982102126338 11010 1226

 جال 2عوعرن 00 1 0عدعتتت طلسم 7010 عارعو طلق 1096 غم 26

 (16) 4ص 1 هععاع 006غ ةطع 1076 ه2 طت”سس طم طقق نط طتست 111164 ع000ب

 مدا هصص 1 100 م1010 10 ؟ةاعممدع طع ظتلعصل 1؟ط0 570110 ةععاع ططال 510.

 (175) 1ور هل 1 نسعسعا طع 8دئع 01 ةرتاقانع طق 16 2182695 اتم

 جل 185 طفعم ]120160 10 طماتعطغ طاتغ 10117 غطتخماتعطماتغ طع ]هد ؛

 (15) ةكصل, هر غطع ءمصطتمتإإل, ط1 !1عطغ 15 انج ةعدالطقأ طع 791:028ع-0061 7910 5

 اطاسسقعا؟ طعانعهأب

 ىاطعس طلق ةطاعا1]1ععدعع 0105 طتس 205 طهع]ع مدت ةعالوع طم]ةءطتعأ

 (19) ةكدل 1 موه ط7 ءاتعدأ * 11616 0ه0عصععو ةطقأ ءقاتقع 206 22861,

 0120, ه2 ةطغ 0أطعال طقس 1 156 طتصت 11ط >0 عاططعدو 50 10دع 85 طع ععمعم

 01265 201 طع ءاوتسسق (!7) 015 مصر 5]0[5.

 (930) ةدل رطمذو دصحمصع طعس اةطتساعصق غم 00 طمع 2 1؟هدعر 12 0

 طع 15 111عع هدع جاناعس مازسع 60 ةطقاأأعان ةطع 60م22055 م15]68 05 0

 (31) 16و, 220 1 ةهدح ه2 رمهط 791056 60112561 طاتاصعفن 111ع غم طقصم 7؟طق م1123 1,
 001 هدب 1 هدع 710 15 3 209166 12 ع7عوأ لم

 (22) 11 طع 1ط0آ1 2126عوأب 1155 12 3 116866101158 3

 7117 اةطمات 1عةأعدأ 16 هدد ةطع 570185 01 211 0115.

 (28) 1 طقوع 10120 طع 6:عوعاطعتم15 دمه 111م اةطغع ءةطمعا-ماهعانعر 063060 ط9 هل1 طتق ]لعب

 2120 2عوعا“ طهازع 1 هم251066ع0 اغطق 6251م 018 دحر ءاتعصأ هه هأطع» اطقص
11710 

 (24) 11ومت1عوأ طمغ 1076 1013105 ه طمهط طءع1مد:ع اطمات طقفأ مات طلقت 10 21001:

 جااعت ةطماح طققأ 6160 ه8 صحهص ةط000عالو, طاقصتع طقس ها عازم طلقت 56.
 (25) 70110 001 طع ءماتط35ع]1 012 طتست 191056 78378 غط011 طقفأ 205 (13لئع0 00غ :

 طاتأ اةطق ةمات25ع1 012 طئست 791056 7915003 15 20192[1 - (هلعع غطهأ 101: غطقع جنل0لع)

 (36) 86 ممأذ ه1ماؤطقتا اص هلصت [غاسصع طع ءاهتسس5 04 زكسفطتم هد 5ع

 1 0106 ةطقهأ اطماخ 228755 10310 7؟عهلأط : طاتغ طع 5101+ غم زماص [75ءاك
 10 ١

 ١ طلو 965م مهزت 8150 ط6 غولععم 85 "ءاعيدتسع 60 00066515 10“ كنمعأ016ق' 016776 طع تطعن: هدغ 0
 010 طع ه 16806١ دمان516 اآ20159 1059 50 ة55ع”غ طلطتقعلا“

 2) 011 مدخن 1. ه. م6[0عاعم0 هغ"وهرد عفت, 227, 401 ؟8طتعات 7:60:24 15 طعم غطغع علان 8162



 0ك «<ق1811.

 (395) قصه ذغ طم طقفذ عمااعم ه عدتص 02 عامدج ةصق 7ءعهاكط 01 1آواتطعو
 رمممعدغ ةطخصع ةعمامتأخ, هصق 5004 غ6 ةطهغ مطتعاط اطمات طقفأ 0.

 (98) 8[معءاع ةطووعام م11 متغط مامموتعتمص 01 طلق 501105 00و 101, 9111و
 زر رورو معع هيعط ةامدنع ز5 ذاع طفذأ ام طمهلكف ااوطق طق "77

3 3 3 3 27 

 (99) مومر» ]سته 0-21هتك 1هدعفق 1م صوب 0عوغط - هل 11 1
 ىمرتار ةطهخغ ذه ه ؟هه0 ذص رمطتعط 1 00012637 206 21026.

 (30) 3[دواطقر طع غطقغ 1هدعم 1مم دمرت 0عداضتتعأاتم» 220 500ع2 06عوكط
 رص طتق 10117: ةصا ءمروهننل1عمع - ةطقاا طئصسقوأا# 6طه ةطق 8156 50

 (81) طع ]ئ16ع ه4 طتصم طم م2685 101 227 282855128 8[:1131 226 120أو

 ممدع 006م5 ةطغع 0ءوخأاط 012 طتس ؟؟ط0 طقف 0160 5612م1: طمع م10102ع ل737 1112. .

 (39) 2"طع 08و75 ه2 ده طقس هع تاتتتطءائعل 160 طاتسر هل اطتنماتع ةطغعاتت ةلأل

 طع ةررهتنعد 01 ][0ءوأط !طدتتاع 67 ةطغع ةتتتما“ 85 طع 1127615 261110115

 (833) 18115 12همدج ةطقه]]1 ةماتسع انممان طئست ها 155 222012660 1و

 جال طلق 7937 15 107:05 اطقش طمععا1طت عر ةطماتعال طع هام 20 1178أ: 1161:6101.

 (34) خصل طع مطعم 0345 205 033-10, 7عأ ةان1ع17 ط15 19816 15 8

 [0- 101103 10 طع بقص و1"ع0 د اةطق 200868 01 1069165

 (835) 557 غطمات غم طتسس ط0 هععاك5 ةطتسع5 01ءدنعبأ ةنمانح 111283 عم26# 7:
 « 8ع مهد09 غم مععأ ةطع ائ1عع: 10 10! 15 15 طعاتفع هن طقطصل." 1

 (360) 516 محعد مطعم ازرع ةصل اطع 0ع30 01 5 91 طاتل 38 11997116158

 - هع ةادرتاق هغ طاعطأ, 220 0126 م9125 ط35 ععولم 101 50-220131099:5 1220112+

 الا ا ا ااحلا

12 

 (1) 12056 غطمات ةطتععوغعد طمز# اكتصر 7؟طل16 غطمات طققأ 1616 1ظ1دزا

 رشا طف دمك ع 01معنصع طلق طءولع آصغم اةطع طآ]هعاع 02 طت5 59

 1 7# #١ د #

 (2) '!"طعر معاتقعل غ0 طع ةعطلوصت5 ه1 اكطعقر 320 269ءال 77هانع 10160 57 ةتتإل د1 ريد يعطمأاو نابل نوبي + ب

 الطعم اةطعرت عمم ءهل160 هدد مد: طغارت ص وهج, طقرب ةةجم7060 م7. أ

3 3 3 2 4 

 (3) قص 11 اطمن ' 8085 01:عاتاهلك عد 1158 ةم2 05 01و

 ذانمدت 5011035 طقتع طفعب ءمدغعساك تكط ههكع ؟ةااتتتت 151690 05 7.

 ١ 1. عر [م8* ة]0-1ةلق : طع دعم طقق ”عقعععصسعع 6 اةانهغ ممعأ'ع ةطتعوأم 01 7 ءدععوسم ه6 : 566 2016 زط ة"هطأع 6



 7 عدرا نواف 3 . 0 اي )1 ندا م عد لل نر 00 ا د ل
 2-5 00 1 ا 0 - 01 1 ”ا ١ ذهل

 ١ 1 0 . 2 د

1 1 

 2 80 طا ظنلو هك هدف 50 57 ا عملت 8غ 820611,
 ع مال صل 0 طف هطصقوب مون1160 هع غم طع ةلتلادل, كعرعت» (هع, منفعف

 ْش طل ام هرزعءاتاماعع طتص).

3 

 1طن مزعععر, انلععم مدموغ ه(طععو ذص غطفع ممعلع هك قطأت 1لكقاتسد مطعم 1غ اه ؟هنصلب ]ه8 ه همت

 (موغ مطعم مد, 0عدنطتأع ه2 ممعاتع دمعتتخم ا. 5. "طع ؛لئتصسعجلمرس 04 الآوقع'' زه طع معموتمل طمتمفع

 ه4 م1- مط: ةزص0ل50 هم هدع ه4 1غ مه]مععو 0هة1ههماعتسع غطغع 1ظةنمطعقغعقرب هع ع قصقل !ةملتصع

 مورس ز16غ. 5. 6. 0-1-21ومممتم : وعم 0 نت.“سص 51111, 82 2.: قلععمملع» طع (عمغ لص غطغع طقم

 روعام» هع 2عيف-ةخستسم». ؟. 8 زو مملعع» ةمحمتعطغ ةعمرص طق ان

 (1) قصد ةطغتتع ةطقلل ددععار مرصع ةكلعتم دمع عقد ءهألمدق 11110126160
 - ةطهأ ةطقهآا مدقطتسع طع م>:ءءعلجتععو ه2 قتاكهط ةطص0 آه050

 (3) ةده غطع ةدص ةطها]1 دتقعر هص0 طع همتعطأغ ةطه]1 ءءاتملع اأن

 هم ةطف 21612065 ةطهآ] قدنعاعر طصلسعتسع ةهكز1 10اانطع 3820 8004

 (8) 80 10دع ةطقهأا]ل 16 طع هدئ0 غم هدع طم عودته هدتك انطع !ههأ ةتعاععت» ه1 طلق اع:
 «0 اطمن ه1 1هدع 11165 ةرروهعع - طقفأ اطمن ةععد ءط107''

 (4) "و0 طتصلتن عل ععدجس ذص ج11 هضم ةمصعاأطتسو 07عال ع
 وعصر طقجع 1 117560, طتبمدعاطل 10 عتعمأ ة8عع ة20 7172150

 (5) 1 معوعطع0 طةعاع غم طع طءعتسستسع 04 غطع اطتصعلمسب 04 الاوجع هن ست طاتخط
 ج0 ةطق طاتت103مع 01 512080: ه0 1هدع ةزصعع طقق 1غ 121142 12660 نت ب

 (6) ةده 1 1011060 ةكعتن ططتتع]-0ةرحتقتس نصغ01 طع ةقعوه60 6
 طر عهالومتسع طقتن0لت هل 1 ةلطتموأ 585

 . (4) ةقوم طتق مم طتسل هآ ان1كع دئعسمتسمف 10 طع ةمانعطغ 10

 هوم 1116 [مدخ ةوعتن: طابق اطمات ءقطصقأ 205 ةطاقتط 8 1١0

 (8) قرد ةرجتنعار طمغط ةطقق ةهصل ةطقهأغ (دحوت 1118 هل 70131:5) ةطهلأ مهع5 359837 -

 هىروجاطتسع هعععرأ 600, ةهص0 1815 !هععر طع 702ةطتم

4 

 (1) 835 1700ه 1616 165 ماهعع ةتصعع 1 0عاذ 16و

 هل ةط11660 غم طغعنع 0139 هع طع غ0:عدن 0( ططقغ ة1-١[ةههت7
3 6 37 37 3# 

 (9) 1 طقهورع معرتتمطع0 : "سطع طقق 51عمأ دع 35837: طق هأودق 042 طع ا[!ةنم

 ةص0 اذطع طصةعطخغ ةاودتك 01 عطف لبعددعت» 8عقتت طقأع طععمتع 223: هواتهلف ا 3ع,

.5 1115 1 
 * عم مدقأعلاهكلمرتف ق0 31007“ هت 1117101*.



660 812. 

37 

 ”طنف زد ه موععطخم»ماع هل ممعمو ملعود مرح كلك1, 5 ةص0ل هلال, 21. 97. 8 مسراما
 0011 زعم ةمررقع نزل طف ؟هرجوعم ظعكورس ؟طتعا 1[ 15

 (1) 0 عجومقخط! مموعع رىمصغ هدا ه 1011 هك دتعطت هنن 85 طعولع 05 هه"
 طنغ طغعسع موه م]160 ذص ةطغت» نوعاع ه طاح عدن لةطع 10 1آ0ةةانطم

 (2) 0 ظوقخغا ! مغروم ةطعتع 05م اغطق اان ة20 26761 16 86أنر

 اطنخ ]6 1ه1ع0 8ومردف 01 دحعاب 01:17 26916 4 .087 0 ١8

 (3) 1[: طوغ جرتع ركع ططغ هق ذطق رستسلق - ةطمسو م955عوغ اطعم !اذعطخاإ إل

 طهالمزم زص غةطع تقأ - ج00 500165 ]111عع 1111025 50526 80 06687 9

5 

 (1) © ومص :20ع! ةععمذ طم اةطق !ةعطغصتسو؟ 1 ؟هاعط 1 غطتماتعط 6 متعطخ

 هق اطع 0هرتاعمعدد ءامدعق زنط, ةطغانع 1ص غطغع ةطتطصتصطع 6101105

 (23) 1غ 568760 هرجع ه م0061 طء10؟ آلطقق 810

 جل ةعون أ عنعل زخم دمتم هع [غطع 51065 05] ط8طستع]-“< طوقا:

 (3) '؟"طعص [>0«207 هد غ0] ؟ةخصع هضم هال" الدقط ةط0 1طع© 89

 05 *قةسلهط, هط0 اةطع طم]1109 05 آن طتت-]- حز.

18 

 كازو مرعب زه زمممموماتسع مق مه اتملع طءاسععم ك؟ةط78 هسق طع مسوستعم» ه, ]ئعططتس# د

 ؟. 22 هل طع لل مالاموسع) ه5 طستو' ة0-1هتقر ١م طع طه 115 57 9 (نطساقااهت» 067066 (6748)

 هه ه عجيل لع غم نتهكهعا1نعو طع متعطغ اص اطغع ]آ0عومنأ. 15 ططقو 56ه ه ؟ء86 ه1 طق م0672 0 ىطخع

7 .1 6 .20 

 1غ 155 (01, 15) ]!1!عع خطغع اذن0مم 01 هب طعضملتأا 526811284 57118,

 هد اطقم 1عواطعات1 عدو هامل طعاتصع ط0 مّ طع طقصل 025 9 م1836 (ة

 /110:151) 67 طتعاطأ

08 

 )1١( ١١م معوننع غم لسضصلع غم [مصتمت ه0-1هتق همر 01 جزا همر 02 83

 تتصمو اطقش ءملعع0 طتسر 611 طع طععدتسع ةععاتقأتماطحع0ل 50 0610هنان. 1

 (2) 1اعرتمع 0عانئطغعل طتس طع مصل عتصع هع ]تجسس مانف متسع ةهصق طع 7هز66 02 0

 57166ا 6

 نصح طع ؟عمويعدصسعع دكطتعاط طق ررهه ةععاكتسف 10 18دزان طوءوصتع 500 طقنت

 10 طتس

 (3) ةصل (طهغأ - طرت دمرت 1166! - 1355 هط ءوقأعا“ 19387 10 6916

 امم طتست اةطقص ؟ةعاصع ةطقتتت ةزوائلف, جمل طع موتصأف 05 5879237 8706818.

 ١ 0, ل” مطظتمع مادعع غم "عومرخأ غ0 (10 دنعتصسع ءةطتعأف).



 6 همر ل0017 كال همم ه6 (طعص ةجع لعاناف ام طق مم
 1 1 "ا لسع, ةصل ةمددعب 0عءطأق غ6 طع مدنل هغ اهصعع

 5 1 كيضصسلا * * 02 . .٠-0

 (9) كدا 7بت]ازن  ةففوسط] لعق ةنع مدهلع معوماعملعمأغ طرت غطزن مرعفعمءعت اطمن هع صمأ
 هنع ؟؟طموع طعورتل ىمورعتف معمجاز غطغع ؟ذ؟طم]ع هك طلق ؟ةععب مماع هدغع نان ع
 ؟ادعاسدع0ل رمتاط ذأ:

3 2 * * :«* 

 (8) ظحغ انلكع طع ةطقمعدعل ةزنمتخل 04 [صلتقر طروصلتفاطع0 طن هم ؟مصتم» دكطم مرصعق

 (هدتاط هع ةغطغ ءطهص مامم 01 طلق 5810.

10 
 1"طنق هععمعلمم ه2 ذمعجعمانتاإ طمف ه1 فسعقعم 20 معاعمفت5مق غ6 طع ةمعتعمأ قف هستلمع مدع

 (موغ لص 6مم, هملل غم طقمحعو مملععم ماهعع طعفضصوعم 1س" ةل-(لهتم ةصل هتان" ةص ه4 الوفطلعتعب

 ىلا طم ؟هسص0ل ذص طع ؟صصعمو 2163: هل. فطاسدتعسلاب الو. 5011 (ءر“ آخ 7111, 98): هنطع»

 ةرععاسعمق 04 غطغع ةمناع هععمس ذم اهغعع ممعطإل. 0منثةمتع ؟هلتصع ذه ؟تمتطأاع ذص ث. 4 هسا ال. 16ب

 ةهسل م00ةصنغوب اص ال. 13.

68110 

 (1) ؟[طهأ 15 (طهأ انوتسع (طنصع (طقهغ 15 0680, طاتغ ع1 ع5 ]11 طرت ممعهمق 01 1غ5 لعدم :

 (006ط]1عود5 1(ةعاك, ؟طهأ 15 غطقأ ممطتعا ءقتتقعو غم ةمرتماتأ اععاط ةصال ةةمصعف]
 121824: خ15.

 (3) '1طهأ زف ط6 طورنا عرعمرسم : 7؟ةغعرنع0ل طعس 1غ ماجاق ؟0هدط طاق ءولعب

 جلاعرع 10مع السنع 16 طعوعأمق طعوجو 02 عقتس هد 0

.81> 

 (8) 7؟ظهذ هع غطقرت غطهك هينفع طاقعلكب ةصل مطتغع, ةصق ريع طوغط هك هصع مهتع:
 مدمس مصر06( :عوعاط هرم ام غطغعصتص غ6 ةمادعط طعس ؟؟ذغط طلع طع ]

.15 ]4 :121124 

 (4) '["طعدع هجتع غطق ءكمسلف : مطعم طق 8[ ةععلقتا ةعم0ق طعس ؟هدخط هد غطعأا“ 798,
 [6 رمونمس رتغط طعس طع لد ماهععع 04 طع 0عوعتتف ه1 ءعمدخط

 كك

 (5) ؟1؟طهأغ ةهدنع (طعرت ؟طمدع ءميهنمسق 2207 ]11 ةعلعطأع0ل ىزأغط طمصعو مصل ؟ءوقق :
 ذر: 00 غطعزرت 56م0 10م طغت“ عمول, غطغعص عانت غ6 طغت“ مامعع ةيمتس]

.41-0415 :132184 

 (6) ؟طعفع هجم طف 8غمدعر رىطعم (طغتم ماهععم ه2 متم ةطنق طعقدعط طع رعقت:
 1 طقرو ]نلععدع0 طعس غ0 8:عءاتتكسلك طععوملطتمسع غطغع طامفعلاعجععف ه؟ منعطخ

110 

 (() ؟؟طهأغ ةرتع طعزت اطهأ هو عرعسع ه 1زعصل - مم 1110+ طقعفع غطقإت هد اطعألل 158:

 وووزكناز' 0 (طقرت ةمععلم ةلمدعر هصق معممعص 006 طع رمز اطعإت رعمأ]



08 35001 

1111487“ 81-5 

 (8) '["طعدو هنعع اطع 1؟1ذصلم: ىطقت لطحع اطغعات“ 7101425 عاتقأ5 55966 57,

 اطعزم ةلكتا5 هرعع هد ءزعدأر, طاطومدص-!!آععر 10م ؟5طقت”تا انطق 01185 ٠

.81> 

 (9) ؟[طهذ هدنع غطغع ج16 مصدق ةطقأ همعد]7 طالطع 10 دمعات عاا61 320 م8312 :

 محمنع عةصتاحاع غاطعوج ةطقهطص ه طمذأ هدد طمهتننط ؟؟1ط 1هد151655 طمتعطخ#

111847 41-05. 

 (10) ["طعدع جرتع غطغ ]ومددق : ممدع 1طغعز" ةمه1:6 22028 آ1طغ 611565 01  ةودتاط ز

 طع 10015 ةطعو 0*ءةيتتطتنماك, ةط0ل 1طعز 1مقكع 701 ط6 715ةقأ ؟طقانع 1567

2 

 (11) اطمن ةعع ةطمدع هدعذ اةطقأ هاتندأدتإ» ةطق 51911655 01 105 15 6856 :

 عطعر 7111 م05 طع طستصسطاع ةهصل م0110, ةطقاتعا 11011 511016 1161 8

9 17111 
 11154: 045-41. ظء

 (12) '1طعدع جدرنع اطغ 6[5م05 01 ماتتنع ؟ةعع, ه2 ؟طتعط طمعط ةاكاطت 1ط1:011عاط 16 ةلتعن

 طغت ءمحقاأهسسأ همد21:2065 21: ةطقزت آ1ط 033785 01 561116 ةط0 لقال

.812 

 (13) آ[؟طقأذ ةهرتع خطمدع اطقأ متكط هع طواتصل 1عوزج 07عام 721167 هصم طتلا

 اطعكمسع ل37 لقهكصو - معا اغطعو عم صم ةذعرر هم 1612 7727 67 دتعطت#

,41-5 111847 

 (14) 1طعوع ةنعع اطغع طممعد اةطقأ 7055ع3و طخقط'8 طعهاتأ 220 طمقلعع طتطت 38 1

 طعمعهتا ةطغع طعوج عصر 220 7عا ةطقو 1116 20[ هك هلال طتق 2690

 م81,

 (15) آاآلطقأذ هرنع ذطغع لا0عع5 ةطقأت )0عع وتغطماتط 01 طعوتتطتع 01 ةز عطار

 01 [100عانع 01 ممم 10 علام هةعتاع7عع, 770105 ه1 6100176266 9

' ,41-05 1315487 

 (16) 1طعدع هدنع اطغ 8ولاقطععو ةعغ ط7 600 11055 151مل ةتق01295 2610و

 اع طمدكأ 01 ءععوطتت عذر غم رعزعط طممعد'5 06ع05 1؟طقاذطعا“ ةالل] 01 00

11 

 رم هآ طف ماعمعو ه1 حعرفم ةهممع»ع0 ذص طق ماعطتتعووننع 1هعممد0 هل طف 0هوغط ه5 "38

 مغ ؛طفع طمصلم ه6 لكتمع هاد دصلطتع ه2 111-21:ةل

 (1) 1طع اكلصع ه2 هولا ةصاعصأ هد طلع هوثآ] 233: عوهجو دمع هطمتعم

 01 ءةمهعذ 10 ءطممدذع, ةةدعات ه2 ىطتعاب قاطعا 0عدخطط ج11 ةاتتثع 50 دطصتطف 076:

 (2) قع هدعع 01 010 هق طع هطمتعع هالعتمل طع ©طت]ةدننعص 012 كلل ع

 زعير ء1مج05 دمطغعتسعاط دم 0عاتعطغ هدع )07 غ0 طق هطمموعانق 71985 طخل



 مآ. 09

 ش 3( 010305 ئدسعاغ رزكط ةعصصردعوأ 04 ص0, مطتعطب هدعع 14غ 1005ع هد ه اهصقب
 !/ 1ءووع ج11 ةطعتنعزس 16 طع دتوطغ ةطهغ ءمدصعو طعؤقمدنع (طتطغ ندعصعا علي '

12 
 م طءوسفتكيل معصعمغ 04 ه 0878, ذص غطف ةطم»ض6ءصع0ل 4مهص هك غطغع لمقتل سعاعع فلاعل

 ووو ورد : - جاي إ تندد ند انا درإ-جاسإ جاي د د-ر ٠ -. 156 -مد0ءماصع اطئامامم طع عطراطس

 ه4 طع هتعلسم]ل. ؟ هوم 2 15 ةقمعتتطع0ل غم 4ةطات ]ن5 ه4 1750 زذص ظ 006غ. 123+.

 (1) 8لو ةطتتصسلعت» ءويصصع عمم طع 61020 ممتع !ةعطاصتمع قفط :

 11 1056 ه0 ةماتعم0, علارتسع طممع ام 5 01 طع ةلطع

 (2) 'اخطع مقتس-0:هج5 1ع11 ةكودد 16 026 53 006 112 3 5011284 -

 سامع مواعت» 80005 طوخ ه هضعولعع, اةطتنماتعط 16غ 1111 181.

 (3) 116 موه5ع0م اةطع همتعطغ, ةطغع ه0 1, 558760 (طغعتدتع هدد طعال ائانعقز

 6111 ةمائهه0 ةطق هنو متسع, طعن عريعص ء105ع0 طمأغ اطغاتت 103 ر

 (4) 1"هدع طقأ "و5 5811 - '؛ةلاما" طمممانط12ع 228161 796 8:77[3:5و
 520 211 غطع 1011 عونطء:عل طغعتتع ةطقلا ةعوطاعت 81080.
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 ]ركصمر؟ غطقو ةودنف]ر# - ةمادغط 16 قر 20 ةهطقمأ7 1790101

 ه217 طع طم ةطقتنع5د خطو هههع ورح طعام ةطإ9

14 
 ؟ىطعغطع» غطتق موعجصعمغ 15 مكعطغاج ةسعاس0ع0 ص غطع ءما1ةءعقلمصس زه نسعععأوتس : “ قةطلملاقلط

 دادس ة]1->خطوو' مهو طع ةمددع 066 8

 (1) 1 طوعمردع ععصاام طقم غطغ هنعلتكما“ 15 ععصخغاعي هل 1 مانك طتصت 08 ؟طعص طع 3

 زسوزوةذعمأ, نطصخغأل طع ةطقأ 51878 مع 7,111 طقعع 10 اهاكع ةطغع 0عطغ هن طقسصقعأأز

 (2) 8م ءةمزصسع هج0 مممصتسع 1 م05ؤممدع الف 09866 01 مهو: دصعمأ, اطقأ طق 2283: 06 1817

 ه4 ممع, 220 طع هو615660 165 ععاانطسع مه 01 طع عطا 516 طمانأ عورات ع 223: 7100

1053 

 (1ة[ءارخع 04 ؟عةزمص 111كم ةطهأ 04 آه. آ1)

 (1) 8عم] طوع ةمحل مطغعمسفمو' عم ه طتهأل ةممتموعطعق :
 2ونلمدعع غةوعطعمق طع طعقذ ه2 هلك11 غم غطق .ةاكللت

 (2) 26 ممأغ ةؤرتوزأ1عمع0ل زد طعمتتأت ع1 ه11 غطو 1011518 :

 اطعر 1111 ءاعوت طعرعام 1عوتن, ؟1طماتأ 122112

 (3) 01غ عرج محعت 31:6 م62ماعرع هم ماتتت عمل 123 13
 ة100عج ءمدتعو ه *ع1161 111م 10موزصع 01 58علء1ع3!

 ١ قل مطخومو ه2 0هدطغ411 معوصتسع : ع910عمغاوت طغعتنع نفعل هع غطغع غهتصعمأ 01 (طلاققأب



 فا.

10 

 (1) 8عورع غم لسلطقس ةص0 غم آءجاعطست 1؟طقطداف 1011 238853568[ [طعألم ا

 - ةهد01 هومماط, غ0 ج11 تعتد 8 عم00 15 15 10 طعهاع 01 انطق الا --

 (2) 1طتع مدنا, غطقأ 76 ةرتع هريدع ططواطغتت# (50 ةاهصلف 1غ زط 6005 50012)

 رىطعم ممسلممع0 هغ 7؟ءدع غاطغع ةرماتتأ[5 هطص0 طع اعاتطقطت)8 05

78 

11 

 ةمل هنعطخغ-1هدع اغطع عهجعااعد ' ه2 طظسسقلب ةهطماتغ طلسم 5؟ءائع ]طم ماا

 ىتغط طدصخعل طعدلم, هعااطعتم ةاععواطع طمان 1ةاكتطقع 015615 هو.

! 1716. 15 201320: 250+ 11! 







 مك

 . ق5 27 11727 017 "ةلالل 1811 41 101خلآم, 017 8
 181 خخخ

11111010111101. 

 مم متم 02 ءةسنت“ زط0 353 هةعهطر غم طلعات هانت" م065 6105عم0, 1988 طق 22056 م01؟هدتكانا

 جمس هز" 02 ط6 1318م عامات» 631160 1ةكوةماص, 065662060, 26ع0:0158 آم طع عءع268ل0عافأكب

 مج 11081: (ةور2 07 11551, 5م 07 113800, همر 02 '“ةقلصقمس) طتماتعال 0هنق < ةتلقم. “ةسنت

 3مم6915, 01111284 اطقم ةزطص6م 16ط طلع 0111 215017 068]ق, 10 18976 610 ماعااإل 502 عاال

 [0ععاطمال ةط0 1155 73110115 6168-5115 ام طقكو 3ةعأغغ0 35 3 انستأإل ذص مصاعد 1ممق 19 15 21 علم

 طمتتم. 165 ماتسعتمول 55019151005 هته 81151 ', طلاتصصقتتلب 51155” ةلطرب 320 طق ؟ةطتللل م5 5210 غ0 26

 06ةدعم7060 "مدح 1هطآ قط طز: طلق 7116 8130, 3 1,0108313 01 ©لا11:ةنقط : 2013 115 13111386

 عرمتتتسع ااه م0361101 5ةهءاز0مدف 691160 192155 320 1366: 6م طع 1ةطام» طعفامصدع *اننقتلا, 13ةطب

 ©انقطقتت, ه0 0أط6عا" 5606125 15 ؟؟طلعال 16 31:6 205 2616 602661260 : غ0 اق 1011161 567ءانهل

 . 2011568, 012 طتعات ط6 220556 6 مرنم اوكقت" ةصل قط 8312. 01م 70عأ 785 32 261261

 02 طق طماتقو 02 وكمت طز 1طتعطب 0111328 طلق 1110-نلط2ن6 320 طقه 01 انطق م16110115 عق2618-

 مد, اةطع ءطاقآةطت» 01 طف طم عمار 691160 قست زد 353 هدعقمط ةررعمتس, ؟لأنغط 3 116

 زنا عرتت معرس, 10 طقكم 16851060. 16 101101ك2ع 1883116 510195 طلق 122122601266 عق26810عإت : -
 ل3191

| 
 3 8 آ 0
 01 لح 11ةا11ع 41-8 11

 ١ (موت" ع0 انطدحصع ةل-ظوصتس) |
 ندرة (ه"-1:31:]1101) | لو

| | ْ ْ 
 . 8 قطوطقط | | | ىاناو كطسسهنلال '؟ةكصت» (0ةلق

 (0وسعطغعا“”  ىمطتعطط هي نكدن]  ؟كةطا7لوط ؟كصحت | | |
 نيل ل 1 (ةلياوكط هله منسمم) اتاهغطمط قط خس“ 1

 ها]اناذنا) 14 0
 ركتمهمهط 1156-1 'ةلوهسملط

| 1 
 2 ا 511

 7 | | لة ططق
 11ةلعوست 505 دس العلا “411 0815 "4 ل0ةل15

 “310 "قة"

 ١ [عطنمف هطعر ذص غطف 1145 وصل 195 عمخأ و5 لل. 12., طععوسدف ؟ةيصمانو 108 مطهتأ طقف طععم لعقع"طع0 هق اطع
 هومعوص0ل 4عوط زمكوفأزمم ه2 8همط ق4ققتعميب ؟طنعط طهف ؟نعصتقفطعل غاطغع مدهأأعت» 10 ه ممماناقل“ "06.

 5 ةلوو 70511560 5
10 



- 261111. 

 ىخخغ طع ممعرتم13516 طوأنغلع ه2 5طنكط 13315ط و1 ةلج138 7538 566 62162 01 116 1

 وع كروزر“, 116م هه هانععمم0ه0 ذص غطلخ 0للعدتاو 09 طتق 06م6 "قست" هلطآ 8318, © 55

 طاوجتمر» تخط آمصعمم'', 31:16 ها -ملعتتتتم), ه0 طق 53 طلق 2657 قرأ“ 8502 01 و : 6

 هانز" مممغ, 012 عطع ممرعممعك دارلعتلا 12 "ةيصلل”5 صالات 6166 16 816غ 223001117 0160 2 0811

 ركزد نمعاع ظمطتطلط, ةمغطعت» ه2 طع مممأ آه010, 555 ةاقهتط ها طاطا "شلقور 28طاأت8ق م6 1

 ه5 ةمعول ': طلق نصعام ؟ةطتلحط 555 121160 ةغ ططق ديو, 2 7631 3161 5032 ل2081ةلتب

 مولع رسلخط غطع ظوصأت ا؟جرتاطأتك 0527 ؟1"ةهددتست 2: طلق ؟ةططما“ ة!"ن15ئ11 1011 ه5 811030 ”. 01 طق ٠

 طرمعطعتس, هته حصل 11نلعدتس 105غ طغت" الكفوف هرج طق 137: 02 ةتحظقوقتمل *, ؟طنلو ر[ةصوطةلهط

 مدا1 دع عاتددسخ ”, حصل ؟خطلحللقط م 11160 هك ه1 8ةخطق هل ؟: طلق 6015125 1125181 320 31-8111 5

 دمرغ هأ "مطتلقطل, هدم ولكم تاقتط هك دنت 1هوهل0 : "فطل "خصصت ةم2 05 132018131, 215 26216739 0

 لتعمل حدغ ظولكك ول أ. "طع رحم طع ه1 طتق 1111151110115 18312117 7616 10117: 6025610115 01 168 612126266

 [.جط1 ل5 قرسغ ممم, ذاع ممزيع متمعد كلنا ؟طلتعط 81ه 0 31-1911: 2. 21750 01 "8

 نأ طع هماتتتت هأ ةمعال انك طعاطع 02 ج155-1ةطب, هلقتتمق 626 ط17عط26ةأ 01866 101 طقق 550612 ؟:

 نأ د ََ 37 5 5 -

 يلا - 2 21 © تدع

 :عسصعسص ىب 00 ريخ ىحكنو

 0 د ٠ه د نك

 “؛ 116 جردع طق 5025 01 اذطع 0[]1اطعا“ 07 اله 159

 116 حرم طع طعدأذ ه2 '؟ةسمتت' هم 0 953 ةة"هط

 116 1عوقأ 0111 عا5[1655 02 21815615 6561 نال

 محا تةرتتأع 126 2عه05 طعطغعقتاط ةطق 531616-01.” 1

 قلاغارماتعا طع ؟جيتماتق 5معالممصف 01 طف ةتط6 06 "فسنت“ ة2مءول“ عم2610117 2م 286 64 1

 (معماطع“ ةعدلمسمأ ءهدعاعاتلمول ءهصعاصلعف, [طعزت 15616 201 311783385 5110115 73113266 3120286 116100- 19

 هماكمم, طم ملل نمصف علل ه1 نيمضتتعاف طعاك عع طق طماتقو ه2 ]و251 هد اطقأ 0 هلط5 8315و ع 5

 علم للم مصتصعأمول طلتوصعاطعد 0542 لكلقط. فمع اطعفع طةقأغلو 07 5طتكط ل5ةلقهلط اةطق 61126 02 8 ١

 ركمرعم نملعس طق مدماععغامسب ه7 طق ؟مدتصعت, ه0 1انعطخ ة؟لنط ةطفاتط 12 126 81ءهون ةقعطانو اجا

 طع ممدلغلمرب همم ن1أعمر* انععدصسفع هارتوتطع0 طغعاتجععات "مطق هل لو 151, 320 16 1011261 ملال 0300

 لرمحلك كسل اغطع مام[معاغلمط 61 اخطع ]ةغأعلل, ةتطل ماتا 116125615765 112061 اطقاأ 05 3 8912 5 ١

 مغ امم هلع هيلف, لوك“ ةمرعملا غ0 طقتحمع ههعم06ه0 تمرح طف ط7هطعاط000 02 "ةدمنت' 0

 ممععولانعصعم 01 خ نانملعأ حكلتخغاط اغطع فمطاآت ولعت, 320 50 طقكع 311160 5612561768 1 نطو

 قطان ٠١ 1لةرتاط ط. زخوعط هل طع الدق : اطعزت هزتم ةطقومخأ 5 ظتوانم طق 51156 02 56 1287 0 !

 1 0 0 الاس. (][عطقاللآ) صل 2 566 236 3 5مم 119. 10. 221 ع

 4< 5عم 31غ, مم. 34-30, عمل ؟1"اطعتس هدن هلو لو. 5717, ةال. 5 هطل 6. 5 همم 21. 210. 211 كلر 6.
 6 5مم ظفتطتس 485, !م٠0. 2 1 5ءم انعم. 4. 8 ]هطآ0, 1219. 210. 75111 6-3: ذعط. 5117,95:14 1, 1 ف
 5 رع “1كع جرتع غطع 401“ عمصعك ه انطصعن هل-ظوصتمس” ؛ آتطصنم»ا 8110-21 "1 01 ط6 37-0 15 ه ممر“ ٠
 مهصعر غةطمتعاط صم لمتطأ هرتعاصملاال اصمازتتاسع ه١ 11 0 طمص مات“ : طاتأ 0 آهط10 ةمماكع طعن 10ان1* 5025 6

 مم اهمعممس ةاتكعر هصل طع ةععممل ععمفت تكتمل 16م ل012 اطقم 10101 .0 ,366 .21101 :2414 .220 ١5
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 .مدفطغ مما ا1هدق ةقم“ عطتك كوطوتمل, طقم ةعمل همل طم اظتطدط زمكتءأامل هد
 ١ زووم ماف 0616ه, ةطق مداع دمتتعاط ماتتصس0م“ ةصق دطحقسإت مرصع ءةم1565. 0م 22061
 ه2, ةممدتمدأ17, 3 16110 15 خطأ 8ةلعن 160 غم 2 ةوعم0 هع00115 01 0كوب أم طف م1016

 200 طف مةنعمأ عامواع ةتتاتفص عم0, ة20 قست“ ©. 3]"ان10ن1 ' مق 2 مهلا ام طق ءمات 01

 11 ط6 271657 6616 15 هم م1606, 0[12. 11, 7. 2 1, ؟طتعط ةمعولعق ه8 قط دلع“ لذ 1017

1 10315116 

 طم ذتطه 02 قست“ طفال هزت هرعاعصسقأا7ع جلد ذص هعماتنشل ةتهطتق. 16ه طع هد دصل

 20دك هنأ هدم اذطق عاموأ عاماتز» 05 613148152, 602515128 02 'ةطقر, ططتتطإتةلل, ةقطن731, 0

 ق4قاطزون : ممدرعا 10 اخطعاط ©53105[35 756م اةطق مهول, طق 5 م011052 02 طع ['ةللالأث, هصل طعم

 ه 601261 02 طع 1"ةطحتس, 6طءه1مصعتطع هط162139 غم طع طتفصعأال 02 151112. 116 01111117

 انطق طحملمتتح *"ا[نتطهتتاوط ('"ةطعز753) 320 8-31ققذ 21155 26 263119 طق طممععاعأ ص عما طعع 02 "قس

 1قج0 تخط ةطقغ 02 طق ]1385 طتتعم ةامءاعق. "80 طع ,18ةقأذ هدم كمصتكقاط, اص 9-21 ةسصقسقل 2 هن

 هدانا 2130:١150 طق 1[1هون طع ]ظك20160 6116 02 ةاة1ةتلطت, 63210260 3102ع [غط6© 6

 (1ةدتص 6117 طع طحقتط همدصقمع1613]) 1030 ةنمازح !016ععو 2016153105, 320 066112آ128ع 3 6

 مهره 1[رتصع ااهاناناح 320 50هاجأغاط طلعات 38م1691:5 10 6011652010 ؟؟1 اناطع “ رم" ه]: 01 ]كك دفعات” 7

 1272 1011عطاط5"97 2232. 02 اطعم 50115 01 51113122 26عواط آط6 2507:0111, 01 536160 16171017 01

 1[هءعور تكا طتعاط طف 13205 02 "فلل" 7016 12 011665 003 فمر ةهمعاق76 1م اطعقأل“ اعاتت»

 017 7ةق 101260 53 ط6 09815 01 8511-31, 8 576ه 161116 ةعلماط 2610 طن ناطق 6116 01 1130715

 ةص0ل دتعط]# ءات181731560. "طع ءفتسسمتت“ 035111165 516مأ 101120 اطلق 08815, 3110 2001260 ه2 6

 ةماتغط اطعم 16هعزم> ع1 587 طف ؟ةسسفطتاو 611565 012 ج1 13116ط 5. اكقءط, 1[؟طقتشط ةلطتب 0

 كوسلقم. 12 ةطتنق ةعزم> + ؟ةمةاهط < وسل 81ةطقاط - اف هوانا مصعد أ5 02 ةةقلصتلت 716 مهل

 1م 6زصحتعم0 تاتط 6056 02 طه ؟ةصقصتأءور 60116617617 621160 ![ة0طلجتز. ْ]

 ال11. 1011عطخال, 1غ طلق )01112677 12012 "10231701 ( قط ع929) 60 ه185315-1 31660 1 عطخأ

 ناطتمتعاط طف طم طعاتتم م0ا"[ئ02 02 طع 16ه 02 "ةسنت, ؟؟طتعط 15 2019 0عا1م160 8 او

 ؟0اةتطوط (815673) 2600ادت0ق. 11323 012 طع 2810265 01 م19665 262610560 زط طلق 6135615 ةلع

 16 ةونطع 88 6086 01 اطقم ةتعأط 320 5هه؟؟ءدصاط 66211117 مل. ]). 166 1011059128 هدعان1365 6

 06 ؟هوكاتتنع5 02 طق ءماتط 197 (2 115 5111212161 35266أ) :

 « 176 ورع طعم [9غ هن-ظمققزل 5 هرج غطق طمدضلعم ه2 طق 28ع250: ةصل طوع عضل طوع غطق ماقتس

 13 طقتنفال عتوجعا نجلع» هاننع 1ممغر رع مممدجغع» ةطقأ عئفستاتع هس طققملغخع 00016 "ءوعلمس ه2 قتعهطتفب

 ىطتعات 1ةعقؤم ظعوصط طع مجماتت[ول25 01 كةطقستتمت ؟ غ0 اط[نهءنعو* (؟01. آ1, م. 4591

1 2190. 55. 
 8 11 صحف هج 7200ع85ج 2128م8, طعور5 ه ممانعات ميمدخع "عواتعأعل ةنعصت 6 ءوغنمس طقس ام اطع 010 ععمع"ةصاإل :

 همم 8ولوت] 5اق20, 851, ةهاع..
 35 طممطومو طف ممم"م]» 04 111151 دحهتت هلكم طع زصعان لعل ذص ةطع مملعحت هت" هأ هأساكلاققأا 00.

 4< '[؟وطقلوط 725 هع]1عط»وهغعل 40 ]غ5 تاعط موقت" عد: 5مم آهطآال, ل1011. 5
 5 قخر-8ومو 15 ه ماومع ذص غطع 151501 ةص-ظنسسمط, طق عفو 5ةغع-ءمانزسع 017 0عمطخوا قةسهطتو 8طنعلت
 0ءازو مرو ذصغم ةطع 5طقأأ ه]ل- < قةضوط دمادغط 04 ظ8دفنوط : 1غ طقف ءمصلعالك هصل مهلص-ج'مدز عد. طع مهع 220 طع

 هزاع هع ةسعاعمغب همم 7دسطقتسب 71هل1. . 6 1"هحصصعنازت غطع مجمانت2681125 01 1877م1“.

 2 ويم اف# كيلا 0 نا **' ىو

/ 1 00 
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 ءزثجدرس غطنق همويبز) [سموتا, ماهعع هك قله رموز 76 زو ها
 ىزالمعوصف 4نلا هع طقمفلاتع دمل جممر- عمال عمصتاع 5628قر ةنعأط هه 6 6 همم ٠
 هول ةطمسسمع لتروم ىفسصوملم . . . . الل زممعمعورتمل هم غطق ممم ؟ةقط م6 دسم انْ
 طوع نم, طمصمع ىنغط طمعوصج نك طمعملالع هيد ةضل عموملأاو, '['طع ةغعر6 ممعم بدتستتهال

 ه1 -(لهعتست غ0 5-04 11* (رص 400 ش 7

 ةيجمسل دئللدجي رقم معملي هما طقم ح ء(ند للف 2011017 76 00 طعما
 هفبصم طتعط همم, ىنلا نك عطقعر مدعاقب طقععق ةسل لاول, هآ وج هل عيوطتتع. ذك 0 0
 ملغ مم صمصم غطم قمع طعمع نق مممتمسلمجب ةهسل 1 معمل ذص طق ه06010 اغطقهأ 76 76 ©0226 م
 هم هلغلعسلم نع مممعار قحم (طمسمممل ؟هماب مطعمم طق طم عاطغ ةيسصسعت" ةتدع 88 ![!عطغق هم 5 5

 100 3ع نع معطغ رم م يوعتلععمطاع رصمتصستمتس ه] ععوصتخم '!ئهاعطقم !. دع 70091727 [1007/] ْ

 ىدم طوع طم سدنععمج ك٠طعنا ةب نص ه طماامر ععوسسل ةسصتلقفأا نهج رحمان ةلصف : ؟طهأ 5011 15
 رىتغعط معمرعاط نع طمس لعممعأ طيقطغعقب ةصل طققعع ةعع 1-50هغطمسس وم1505 ه4 طع ةطعاعمساةر "1

 ونمومملب غطع مونعع زه مهمعغ مسا انعطغ (م. 461) *.

 «[طنم طلعط منللمعومم ذه غطم طعفغ ركتلل مهقضتسعع امص طقهف 1 طقكع ةءعد ص ةتهوطله: 86

 [معطمم ممم 4ع, طبع زغ له اه رطتنم فمنصخلإلا, هى نهمر» 165 طق 0قعائا-م8ققر 1020831 © وعم

 نمور ممم روم ممم مرسم جعووكأط ه] ةعمعتمم ؟, ةزعسف 0انط[1عوه ه1 عمادسل- هنت" طمأن ومع ان061*

 (م. 462).

 | ال. [دودعطغو ؛طمسعطغ غطقغ طلق ءميصخمإل ]هجن “كص غطقع طمتخلعتع 02 طع 72028002 01 01691

 منمعب مطنعط ىلا طصفعتلو ذم غطغع معاون ةسسغضسمب هل فصسصمسلو ]هقغ 856 هزه ةزع عاكف هن هان-!815.]

 ءللكم ممم زم طع ةمقععمممسم (غطعمتعط غطغ انلكع ماهتس عموم, ة5نل] 02 ةنوصلتسع طهزكو اة 3:

 ىممؤ لىمامعم: غطق طمقملا ممعاعف ممر هععقعا طق عجعوصتتعو. قص ةلتعملج 60 هزه طقم 068626 3

 مامصف ةمممممل, ىطتعط ىععم مم غم رصرت هريمفر طق مصمم0عقغ ط[امدقمدصف ه2 ةصمغطعت»» كتسسهلع” (م.468).

 ءكلم مدمحمل مم طمسع طققعع لقتسمت ممل طق انعطغ ةطمدم0 ه 122 08ءورجع 22016 00612 8

 هوب ملغط مهمزت ةمعمعأام (ممعف . . . . '["طنق اهصل ذه جلل هك ر0م150 هصل ونعتن-متغق ه2 غطف طهتقا ...

 لطم ىسماعرت زق ؟نأأ هك ينلع-موعطق” (م. 464).

 “لق 7, عطععم ىم ممماعلب له ه طماامجع ععمتصل اتلعع ءكاحنطتعوا,ب صعمسرجوفممل طر 10+ طقققاكع

 تماتم أهل ...٠ [[1مدطمانغ مممررم مجمعمغ ماعصغوت ه] اطقغ اهل1 زوتست- عومم (بسدب) 5 مطتعال 68

 طوكعم دمحم تمم (طع ةرصمم //هزز ممهل” (). 461)

 ١ 156 ةهمعاعمأ [؟ةططقحطر دزاع هد طونعاع طعاشوعم غطع هتطقط ةصل و ك1ورع ط. القط.

 :١ ةلمعتعمألز' (تطحسا : همع اهطنل, ةذلاب“ هلا. 1. 5ععمع ه6 طوغألم دنغاط 1[1ن متل: 2106 115. 80. 11

 ١ ١ هلام: نيياط#لاب مانعا 1 6111.

 ٠ [مموطغر ىفدوئامنعم: “ل لحرت هدعاسممل ىو طعمفم ذك ه دصماتستمتمب 6هططأ نير مطعتتو ؟هءاكف ةعف ةوث0 10

 مص طععم زم هلعدمعع مهممعت'. ]160 منال "عم"ءوعمأ جس ١١ 50010 طع غعدصدمغ1تسع 10 566 طعتتع طق ةأ16 6أ 7

 قع ممصممع طستغعام هأ ةطتتط اوطولحطب طسغ م [رودعطغرب'و هماطم عج" همطت' و مدس صمصات 6م ع5م2658 ف.

ْ 
 ل ْ

 2 ظ

0-0 
 دهب - 1 7 -
0 
0 

 . )ء

1 4# 

 6 اوبن ل دلمم ىلاعم ةفيرط.

 ٠ 1م دءومسصييئسص, هملف))ا, نإ امل, 4 عام وددت10711 "0 (؟5 قةلاعل طر طع 0106 طماقم 1 ةأقر طاتأ 2059 0111616122

 لهاعل امام ةمكحععجلا ءممعلمو: ز(زع تنهعععاجتم ام ؟طتعال طم اهل ععمماتك ةسوطتوس اككصلف طعامسع).

 ١ 26عطح م فيفعلا هأ ١ ةونأ 111 010.
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 لاطاف مدمر طقم مما طمعمو لعمال عل ذم زأف ان امو هضم. ]غ منعطغ طع ءتغطع“ 111011011 ماغتو 01 0111
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 0 1 م0 تورس “فاك طوقمعع طف معاك لهرت. ؟؟طغعص غطع بص ءمبصع هر 6 طقم

 077 00 طدتنس ه4 ق4نملع ! هرب هدد 1414 طقصلب ةصل طع 710ععمغعمم ذم هلكومعم

 د1 06 هع: 16 18 07ءمععورروم لغط طقزتز ةهصل رمأ . . . . غطعإب طقعع طعام» ممقطتععفإ

 [طم ردماسأمتسم هع 201+ 161: ذصقغعومل 04 طعععم مصل معملعفب رع ةمع طنغ ممعلف'

 خا « 0 مور روق طعفؤجععد طف مجمادصامتسق ؟/16!:77 ةهص0ل ه)-1]“ هاب اطع ملام زه فلاعل

 5 - قعر", ه طمغغمدس عمسسم وتخلط ةعمعأوع معمر مصل مطعم عجاقرونم عمت ماعصغإل هك مه اد معاعاعلال

 طماط ركغط مانتم]م ط[موومددف ه4 طق ةحصف مهتسعأ' 2 (م. 468).

 1كم هىعوكوت 201 هم66ع0 انممر 8 عجعام» «“ماقتس ؟تغطماتغ طعععفر هك تعمل فعاط همن

 عمم0 موقذتتنع”" (م. 469), هم طءعوس غم ةممموعاط “طمع جععوع ؟ايلعممتع فمايصخعالب طع 071

 ه1-] 3515. 16١ه مدهع 106-ارتسع متعوب ععوسسسلفر ةصمعضتفاع0ل تعط ةهبطؤعاا)م ة؛ مصل مطلاأم هم لأ

 ىمرتع مزغط طموم مودع: هغ هغطع» اسصعقف 786 006 هرعع طاقعأع ماسغعممتع جعمكفأ. . . . ]ص غطلق عمم

 ]ويلف ءعوررعب ه2 هدع طغعتعطغ ةهصعل ةقمععأر هع طخقطلال (8607717107) 4 ةعمعأامو ("ععف: طابغ غطقع ممقأ 6١م6

 عمرتعب ه0 1 ةهكك همدع عمرو 10 طع (م. 420).

 'طعر م0عمع0ع0 طعندطومعم غطقع هلعع ه6 غطغع ميم"ه] مصل غطغ مافتمب ؟طقنم عع ؟ةهعامانق

 ىوفمرتس عءم]1وععوز طضغ 22086 02 (طعطط عاحكتسع ه0 هع. 'ا'طعزت يسع ام “ []معععروا ىه-كعرل, د

 عرمرم 01 ةعوعزو-"ءعور هر طغعمتش ن1 ةذص غطع صم 670/64! ةهصل طغعصع ةمعع ممصإت قغالعمااف

 ه+ وه ةغطمسس ه0 ه طقهلك غم طف وعن, رىطتعط مقعم ه2 طع ممتع” . . . . “طع ةملغ قوزع, ممهعطتسم

 طوعاع غم طع مدلعفستع موقغ, 187 ة]158ي8 طعام نق (م. 423)''. ةطصماطع» ؟ةهغعع مق ءا-المإ/ ب «

 ه]-ا10 51 تمطر, و لبدعم]» ه1", 0[ مهصهإ ؟؟ءالفر ه معلسعأمول من7780 5 هع طع ةمعط” (/.).

 "طبق طق لماتخمع7 م706عع0ع0, تصل غطغع قمسوكوس (طمتصل 14ه 11هععو) معوعاطعل' طق هتلهجع هك

 طع ماهغعوتج 02 220, مطعنع الان. آ2هدعطغ» مهيتاغع0 ةكودص 11

 6 هع عأ5 علكم2> 32076 ةطما؟ ةطقأ طق همانطأاإل 02 "ةسأل" 220 عمم0 مققااتتع,

 57383 206 068عزةهدأ زذط 531661-ةان2م1165: 2855 320 3636158 لل طعا» تلتف ماعدغلانا. 208117

 زد طق 8واتاطر, 502108 1هطقلهطر, ااطع 00201610025 7؟ءازتع هور طءنأغع1. ل!هانصاغقتمف ص0 ؟0!ءقصلع

 106125 1616 1110610115, 320 116 51111866 5985 60251061:ةط197 017ءدتس1660, ةلغط 50226 172116417

 04 76عماوتنل هد, ةهكعا 12 اةطع طعاعطا 015 1.

 معمم لتس ع ام طف 2مموأغ عمد م2117 ةءولك ع0 ةععماتسأب "فسصحتل“ 5. 8." ةن1 ؟ مف طمرحص هد طع لق

 05+ ام ظوخنأنام ه2 ةطتكم 19طةهلوطب, طف از مماتهصأ ؟1اما5: 05 59 طلق تطوع هذتعرم طع ءمرصطاط ل

 1مز:عوم 0+ ""ةستس (ق3متتم), 4550 320 طاطتتطز نة : 2ععم1015ع أم 22067 13016105 ', 26 78ك طع 8

 مريض ةععم1 لتجمع 10 111. 10ج ةوواعرم» 0[ م”سانسع ةسوطتع 50هدلقر طنغ معتاطعت“ زؤ هج عمفك. 2ءاتهمف نموت
 (آر ل 14, ق3كلت) ممه] طع مدصععأعل ىتغط 1غ: 1غ 15 5 ماومسأغ 180 نممص ط9 قحصعلاق عضل 526م.

 - نآع

 ١ موووزطارب ه ملف-ختسع 10 4455 (ءاوطأ)ز دمع الكوتأ آ, 3192-2.

 2067211 (موبش) زد آب. >1, 21010, 15 0عون”1560 هق “و اطنصل 04 1]3817 (؟5015031000): 06618 88: 5! (١

 هسع هلأ عطف ؟24 .(غطع ءكوقذ ه2 ةصهلا غطمتنمإت طنقطعق): ذغ طقق ةطمتتمف ةهصل هن 60 005." طع اهغنع" ةهجمعق
 رتخط 3ك. 2هدعطخو. ]م ةعدم. 114. هدي هطقأ سمسم -5هزمم» طول. [1ةلامع» 10عمان عم لغ هاا 1[ رن] 07"اه رجا / الق

1161 

 3 859016 06 طيس.
 4000“ 5 11721 1118-م1. ه هم 2890. 65911": ةلهط. ا, .1 ,22914 .290 ١



 2 7 النن

 انام زو طلع رمملرمي“م ةيضصصق. [1ز5 ماطعا" ؟؟هق [قطقطقلب 0811861 05 ؟ندةطر هةلل
 ريموس» م روم رص اطعم طقطتا هز ههعمر تسع ته لتصع ءقنتهكةهصق 010 انا6 ك6 01 ها ؟[1:ةطط أن

 - نجلا. 1م لوخم هز طم انهاغلم زع ؟دسضمانكأ و" ةاهطعل. '["هطقتت (1ب 96613 5 8355 0 [
 فيحع طنا زغ روض ميعطغ ]ص طع ممل 01 لم طهماطعأ”5 طاتقط 6 “«7عهورع 017 ال6 1716م

 ياي نإ لك نزال كن 0 00 116 011161 لطلب 1115 م1116 (01:08:2137: 1105 ]4

 اطل نااار ميوصووتسممو مورس ةوضتمت ث ""طلف ةععمسا لهم 15 ءهجالمصقا7 060660 25

 معمول طمع ليصنع طع نت لخوكلا, ىطعص طع دتتهتنم0 طف طهوطقأ 2 اطقم 7633" 01 ال8 186

 مرخع لسوتللا روم تيطاح رممرس هأل. ظانغ هيتماتق همصف101:ه10دف طصقلعم نطلق هع ءطصماإ 122210-
 انكاذإمب توم زعه غطوأ ؟ميووزرع5 نمعاع, ؟قسصنا» 5. 815111 مطاآت 8315, '“ةطق 213361 ؟1نط 167

 نيم هللا علتكم نسا زم هناطمتأر ذص 3ع. 1. 4, طذطف زودوتت 07 طم ةهلقتل 05 ظاحت 113 ةصقط و

 زم ركوم موم نأ طم ييامتسع هأ ؟قسصتسع ةهغ طغ طققغلف 05 ل3طةلقطر 320 6812 56316615 8

 معو لمعج غطوو 20 نرع 25 ؟ةديص ه1[ هغ خطف لطصعز 17 طلق 2627699 588 ةه1عاطل# ؟؟طقط طه 00

 لطأ ظطيوصت رلانخأ طوختم طعم معدل" 100 جك انطق 1226 02 ظااع 113" اتطصقط, ؟7؟طخقغط 15 1619“

 لعامل. غطم رممغأ اضطأل, دتطلم دكذف "قست لقأ هماتقألب 15 5310 150 1856 56652 9 01: 10 8

 هال نغ عطس لوغم نو, كزرتتط لوطدلقط *؛ ز/ اطف طقغتام 6001 م1566 هنعطقإل 760315 5610126 "ةططسنتتتق

 لمدتطل, [اهذطلل دكئمنال غطعص طقكفع طغععرب 89 هزخ 90 طق 2ع 6122513660 151320. 115 26© 040

 لملا رمورج ن7 مرتك لك, ةصل زك تاونعل غم طقكحع 0160 ه5 اطفع طءععتطستسم ع 018 ط6 6ةلثم0316 01

 مان

 دان ةلك ا دلل هى. 11. 403: طع رمان ل غطعس طقكحع طععط 120, 32 12220551016 386. 1101605761, 86

 كامرا نأ ]هادآ لد لركأ ةرمعلل 066 35 3 م06 م1155 6115 676ه 0111128 116 16182 01 32-1

 لطأ (0ةطاقع, اطع اذهأ طلصع ه2 جاع [1رتهطر, الطئ0 010 20غ هماص6 50 516 ةطتمط6ع 611 580 معآل.

 مكمم ل11 غطم حئلمتلغ هأأ طع لو“ طرتك, ؟كتغط آهط10 ةطحطمصق طق, 50 ةطعللا 1700528 601115 61160

 ام اطعم لدا دعو هأ طلق ءاعمب ]11 طع طوطناع 07 زلط لوطقلقط 738 10اتعطق 12 558, 656 206أنر

 ا! ملمم زموس تأل لص اطقغ زعذتر ه0ا310 طقتل13 طقكم فهود 065611560 38 8 507 (97121871) ؟

 رلكامم طع ةدزرموضسل طمكمتتع غاطع طتصق. ]5ك طمتتعكتعتن لوطقلقط 58م ان عطق لص 570, طه 22387 6

 ارمكم هن اهل هلك 19 مع كن لص طع عون 01 ةصتال انتقم 8 3660655102 ؟. اقفال, "ةسمتتتق 25117

 مسك 1 1ةصصكم# نم ام اطغع تصل وأ الخ 110 هعزتمتمساإ" 0065 طمأ 5ا3ععمقأت ةطقأ طق 5938 انطق ةلق

 هأنآل مهم نأ ك١ تصنأ له رطاتغعلل 12016 هممقتفأعلأ رمتاأط طق ةذواعرسمدأا ةطقأ طم 535, 1116 6

 [*؟ ربط هطمتنأ (2 هرع 6نق كككطعم طف لعل

 00 ادم اذ مك مستمع طع نا ["نكقتل هص ةلطموأ مطل ا10115 م0110 04 577311216 83

 ام طكم تدلمامسأل اصاصسمممو طلع اضطع دصل طف ععماتمس ه5 6طقتمتتم ام طم 1هدخط ةصق 70د

 لذا“. مضل مه ذلجاطلبتلز ذه اطع ةماتغال. ؟فطق, ةطتعط طق طعمد 0عمممج له انممان تكمل“

 ما عك نزل نأ .امطملمط, طق امصع هلصعع طملم معوعق تغلط ]101111351 3120 59885 2059 312 617

 اراك غلط ركتسأ نأ (ةطحاأملال. ط[كسدأغ م طم ممم 01 انطق 107167: 6101" ام انطتق ةنوأنع 0[ 17٠

 ىق.]]. 1[ 15 ]هد كعطللا ةععرتاطسأا غم هدنزع ممعأب 0عماعأم ؟ةيتاقلع تكا طق ؟ةسسقن 320 "ةسصتت

 لا 9 1 1 اب, 1 2 ( (١

 1 + 7 ك0. ( 1 : ا 31 402“ طقف ملصعأععم, طانأ عست ز5 مسماوطاو ه متفمسسك 101 عبس.

 ةيم طعا]نووب ١ ٠ ريفر 11٠7 معا 4 028

 ؟ اعط خالأ, 92021 هلال م 00 145 دكطعم طع لنعمل! "5 5010 عاكعر 5050111061, 7.

 ١ ىلهط. 5ل١,, 95ن20) 5 دعم دعم آلا 9823 ىطعرم 1ةعوكط ذه لموعد "0 ا . :
 إ 85 65[0ع1ع0 88 خس انرشع نامت ىبأ ملغ.



 يع تح 8

 1 فسم هم 280 1م 19266 58ق اطقأ 06 18ةكاكةحأص جأغ 11انصقتم (خ. 11. قرب طنعال هعفتلال

 26ةا60[11 اذ 3 61[01588 1م ط]15 ©31156: طاتأ اص اطلق طع 1نلقط ةصل 1عكمكط لل[ كزموف هك قست

 [1]00ع 00 مو: 280 1667 عو2 م1عدعصأن, طع طلقاماتل ه2 [كاقمت صتتعطأ معتئاطتقإمو طقكع طعم

 7617 116١

 16 50100104 561576 20 1156101 م1110056 10 ةكفاعططمأ 3 هعمزت0ل هان ج2 ءطتمصم]0عإت هأ] هلا اطغع

 ةعطغق ذص ؟طتعاط ةةستتت 5. 3ا!"ن15ئ1 مولع مدنا هق طع طقس أور 5, طلق نقطع. ]ص طع عمم

 عزتورطت 0و1 12062 16 5111 66 ةععرر طمكك 22323 02 كانعاط ءمارحطقنك دنع طتعصغلممعل زد خطف 7

 مدوالأزوتنط 1211016 1835 ©328عع0 !1غا16 ]2 15 ءطقت ةعاعت أ فألعغق5 اطتمانعال طع كانلتقف وأ تعمم انا قم

 1176١ 2237 531617 602611106 اةطقأ اآةطق 7[013)223 01 [طعذو “]2ة98* هرم مجعزع هاءتسمتةطعفب اطقأ

 اناحف متت طعا“ 012 ةاوتط 320 50112060 57535 522311, 320 (طقأ طع ![جطعاتنة عع 07 طق ممعونق عتمقغاا

 ' هج3ععم7وأ56م5 طق ةطممما[ة266 012 طع 3153115. 1115 015ءمانطأ, 35 ظل[1. 101عطغال مماطأق هانأب 8

 6 26 ة2م1160 160 ]11 7660105 08 8ةعطغاطع ]20) ةضوطأو '. 02ع ةهنرتاتسع 1خ210ءعصغ زص اطع طاقأامالل

 15 166 1615 اةطقأ طع ظوصات لو 121, طع اطعات 111 هانأ 1لغط طعأت“ ءمانكقت0صق طع قطا طظقلعت

 5. 12150, 6231160 50 ةطع ظوستت-2116-1 5. ا[ 012 اكوزرنقم 2 101 مرنم معالم زر 86غ طف ظقصال

 5531-1 57ةدئعر 026 501114 60261106 141022 طع م0605, اطعأل“ 12056 063017 هل 21601137

 هررمز216ق. مطماطعت“ 15 انطق 1هعأ اةطقأ 12 طع 60616218660 همصاعدأ 101 ماتعقلطاط عع ]11 ةلانن

 311 5 روز وود تكتل ١ جام" ن15خ1 ة20 طت5 همانتقاط "ةلودتسصمط ط. ؟ان1ةغطقطر, طع 066]-

 81011, 3161 طةهز2ع 761018560 51166658515617: ط5 مطأت 5115ص 320 ةطاأت لدطا * 047 طع ا11ةلقألب

 ؟0و ون م. كنور 02 7ةهدجدنوط, 0طمناقم 5. ةولحسمقلط 02 1[طقوتأ, ةط0 11ةدقلقط ط. جلدفقأ“ةن

 ه4 التت قطر 153285 61626118117 218660 اذ اةطع 22205 01 طقتتست ط. ©ا14طقط ©. ةاصقمس 01 !"ةعقتنقلاب
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 3 لك ماتتنمع طف هون - «0 11نتجوستسو0! عرقسأ طمع 3 7115816 ]ما م151939* 7. «اور'" ةطقال ءلتم0 طلت

 ا

 اد ٍ 30 يبل ا 7

 ! دب
1 1 

 ياس لا

 ما : همم معطل. 521, 100195: 80نأ1., 2241 1: كلهه. رم. 199, 2016.
 0 3 زو زو 1[8ز15طوماو وغم: ؟ةهطوسآ عاود 10: هاطعسو ةمعقلع هك طق رئعمت“ مق اطعغ لص هطنعط اطع 2همانعأ
 22 ةنهه (2آ130. 6764). ©ههامسأ (لكينسملا لعاأ' 186711 1701 11 2غ 9 م. 90) مناأق اطع دتفتأ ذم لة. 11. 8 (آ]سدتلم 11)

 8 4 0(غارمر» ؟عسأمدف 3216 اط 1 (1[ءا1طحسمعم كر. ع. 1مم 11) و 90: ةلهطوضض0ب [تقرروزإ 795157 : 1١هن لمن 0 . طقغ طلق ةجمعمتتو غم طف لمد طغ/ن1: 5عم 2610390.
 0 (1مورتأ)' 11, 172. "طعم زك ددعط 015م عمدصقإل 261.

 : 5 [21زؤ 15 غطع هريلإت ةايتامطأع و 51هغ1012 01 ىنلاخ ( 001 ىنلاخ) : وعم ['دط. 1746, دماغ ل, ةنتل عامدعقت"ال
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 اييصصتملل. ةمصغلل غطمب ميم/6مدك ةتغط لذص طف انستأاإل 015 600.” 16 200
 مسام هكوسءالمم قةعطولل غم درت هانغ طلع اصففتنعالمطق 320 ة36[6أع 8 دنيا
 كلل ردمواطتمم ىلع نما نللمع دعحتم جمالمسع لص مهتم 105 2 م11786 121561916199, "مه

 دانتيل سس ةظرع نمل 1 دحتلا قلل طع اهل ةعدتصقأ 6666 ؟1ذ5 2018568 040 0 8

 لست انملم طع سدملما تتنك «() قول! طع غطمات رت طفاموأا“ ةعدتطفأ "فستتت الا

 طيرلللل نس طم دك مرلع تللالل, هلل غم مسطزل: "110م ذم نطعع, 930! 77616 8 مق 1

 مرسم لملأ غلمم غن لم طرت نمل! (طمرتع دكذم 20[ د حقل 02 انطق 1966 01 انطق ةههتتاتط لا .

 [ نسل عم منوع رصفرم غطحص (طممت طابغ ممجع 1 ةرهعمتس طقق 1 111 هموم موج طقه ةعوتتت"

 همم لس" تهتلل قةعانحنلا, ةطم ممأ طقضأات ةعحتطقأ 226. زل 001! 177626561 1 ةانانق60[222 0 - 1

 ركع غطمنب طولمسا رضع, اطمات ءيصغعفأ طفاطموعم طع 310 ااطغ ططقطب 50 اطقأ 1 59599 666 02197

 كامنال ]1 طعم طمخم هصلئاغمم غطقف كال 1217 510102” 850 طعزت عاناتت260 0 16617 079219820.

 لمس دكطتام لمحت ركمرم لميس هاتسع, 600 دعصخ اتررمال "فصلت" 9 ةا110011 12 طقق 26عاع, 1012:79طق6ط

 ام كلضصل ام علم املأ هك ن ؟ةهطلنطل 01 5ةلاتل: هل ةق طع 5نق 09108ع 26 5910 “0 76802801

 لسلعل د انشمالا“ !نطم طع ةنصصمالا" 01 هد زهانظ28ع ءةططقأب 320 3 06ولط 10 ذاق اعط 01325901282

 ن6 تول0]!'' زله سصدصلممخ طا21160 طلصح اطعتتفب 320 م3556 ه2 10 ةطعال' 202265. ١

 سطل طمكل طفرات طقل مل ندع ا[دلتسمط, ةناطقل 5210: “1غ 735 هجمانعطقا 86 021160 اتم0 85 ١

 غنم رض صجطن دن 1طلمع - كمال (طقأ ل[ هلق طقم هلله 26م 209, ةطقأ 1 طمتقطا 8200555 3
 هجم منع سادس رس هاف با هج يبدع »جب دسم. سيو وعم يقتل

 كال غطلخ نضملا هلل تالقك )غ!" 3 لوز هزع 70 3261: ةطلق ةمهمعاط طق هما ؟ةانط كله

 تويتممأ مع دقلع, دكاطمو 0( ةعصغ انمم2 طلقت 320 طلق 56355 5 1ةقط 01 ااا ايف 6010- 1

 ه1 غطت طمغل 1

 اطلع له غطم مامر ه2 ]طص آفاجقن. ظانأ طعتع 15 ةطماطقل" ؟70هاتمتواط 02 انطق 2167 06ا6م2

 «لسنع ط. هدأ "نانا ةصل عطف [”نضرصحاحعأ ؟, دكطتعاط طمالعع5 70 طممدأأم2 02 طتق طةهذطع ةعومرس م ةستفل

 ان .ةطعاحنلم نهمل هدجع مماطتمع ةطماتك 2 مامأ غم هقدوففتسقأكو 1 1011 16 1 8500

 ردم ممماكل لص هن ةكمصللا حددت طرت تع طصومطعأب دجطم ههغ د هاتفطتما» 101 طتن”ت غ0 1632-61, ١

 ملأ امكا_ل طل ام نععممأ اداه. "ةستتع "ءجاتعا ةطقأ طق 03104 00 نم هد همدقناتما طق 1

 ام حكم ماكس لمصتمتمال هزكعرت طق هممتقلف, طنلم ال ت1ج تلت 30 11160 01ه" انطق 50725 48 3

 يعمم. 1م ]مطعما رمكتممل : رتطعت ءانجوم "فةستل“ 1056 ذم 31861 320 06287160, 8377128 ع

 ١" ] دتلا ل1 اطع اهمال هعدتسمأ طعم رتغط ةطمتخ طقتتع0 طمتقمد ةحق 701111111 773111018” !

 اراد كل“ طمتمم "ةرصلا كنق عاد عاجل, ةف ه1ءهولإ "ءاهذعل, طز7 طق طاتطصوطتق 298ا16ر هديل

 ال اا انضأ هك ند ك5طلفنل 01 ةدللل 4

 الساس رع ملص ند نونلتام لل متنطأ هامواتل 0 ,_7 9 كمدخل ؟, طلع 223165 16 0

 .٠11 41. هقمع طم ممالنتل م [1هطآل ملص طلق دطتقعزوط غم طم ]مما هد طوطقلت 06 قط '

 ظ لينال كانتا “, ةضطتل دكطنلع دغ ة[دنتصقلطل طءءوطم 360113152560 51 انطق 10م1618 1

 ظ ااا ءلانأ ذك دمللأ ام طقكم اواتنعطا طمتصم ؟تكط طئ”ن 3 00م7 01 طع ة5اط طقم أ

 ا يقرا كارما كر لزتتتلا دمنا ةجتال : قيم طق 2611 خم ةطمانغ كنف نفق 101 6616 18

 اكل طلت ؟كطمعم دول ص 0 6 طلتط 1 تنقذ ططماخ6 ت17 احق 1

 ٠ .٠

 ا 1 ا | أر« 1 1 لل الل 1 1

 ١ | 0 ١ 1 قالز 16 0 انو 86 1 5 11 . 066 101 9 59 8
: 5 ْ 7 

1 
 : لجط 5١ 1:15 دسيمر» لب >

3 
 مط 5١ 1:1. دم 001 4 566 2طمال6, م. 7

 حن سنجو» تحي ت دعنا لاا مان هلم هاك هادف تاما 3



 ا “د ا ا د ا ١ يلح 00 لا ل الا
1 0 9 9 - 

 1 4 0 7 3 5 ا ويا ا 1 كت / 5 . َ 1 م 5
 يس 0 نا يو

 ا ري _. 1 3 : 3 ١

 نب وذ هللا ' 91 ١ : قدم 5 ١

 7 وو 0 يي هس ط6 0677 0 ااطم 0طقماما» هع “1ع زطاكهعءاقماب”

 0 16 0 841 تقرت طغ طه0 ةستقاتعل, قمتط30 تونا - «59ه110 طقأ ]1 ىننأل 20

 ا 3 ("طم 1ةكهرعزكاتل) ذص ةطنف 1؟106ةرتحمدم ! نسمع انممص 226 ]7 1 ةرصماع طل ممأ غط

 ا هم هذ 61010 عه661:60 31076 انطف ا1ةنصب 00 (طعأإل ؟؟6مغ غم ةععاع 01 اطفتا قلن ءلق

 2 قع قتط80 6060 طلق, ه ةطتتص0لوءزئطولغ نمد 12عه5ع2 1عأ1] اننمد طلقت ةقل 1ك طلت.

 لةزاطما" 01 [طققع نأا01165 همحتتتق205 هانت" ء0ه2006صعع. ظانأ 16 طقتتع 2 مامعم 0 هتتالعم نعب

 زرص ط6 1318م ناتتط طع 012 6168165 همص 70560 9 آه10 هدد طلق طقا طتءسغطعت“ ةلاطقل,ب غم طعم

 طه 57385 2385100231617 جااوعطع0, ؟طتغعاط 15 60261115196 85 16عج2ت08 طع ؟ةعغ اطقغأ اطع !ةامر

 010 016 طز انعطغصتسق ', هل اناطهأك طهط10 26 اطق طع 280 206 ةعععرأعم0 1فامصت 2. [غ زك ننلتام

 زرصسمتنمطةط16ه ةطقأذ 18510, 3116303 5 22120 01570560 غ0 ماعأغإل, 01010 طقكع !اديتعمأع0ل قمعطومل

 80 066م1, 320 12 50 23277 طعوس تكتل ممعاسقر, 12 طق 1ة6غ6ةا* 280 عوللزل طععد ه مقهتاأل ام ه

 6:ةوعاطعز:ما15 جاناوعاع هز طق طان0مطعأ, 01 ةمماعكمد طق ط1ة8مطعالال اططما1660 غم طئلس : ةتل 6

 م1126 01 6656 م0615 120163665 1186 66)' 60712260 5 ءممد510ءز قطاع همهعع ه2 اطدنعب هم

 اوان 16 15 22016 721053516 ةطقأ قلط30 0160 ط0 طع 126 07 آ8ه5105 815غ للكتب هم» له

 831835 طةطقهلك, 10 اططتاطجحطتاتص30, ط2 186 طه 0160 501226 57هولتق ]1ةأغعم1, ه2 12611111 0

 ءقونززر"هو ؟لقنأذ ذط ل. 8. 9 هزن 10. 15 15 ءءرامتس انطقأ آه010, 12 206 طفت 313039: 2 ةطانقاتمتب

 77385 01570560 10 36662أ اطعم 261؟ 8'ةتاغطر, 320 010 50 عزل ةمم2 61593105[31. * ]1غ زف هاعمت#»

 ةوصخق اها 56 طقكع 10 701:1/11/0/] 7 طلسم هد اطق 0ءعوغطم#؟ "ةسنت .٠ 3غ "نكقنل

 02 اةطع 7016, 1661:6101:6, 15 5661225 72103516 طقه 56 2233: 01520155 ةق نانأأ6غ 1؟؟1غطمانأ

 10208102 طع هأغم17 02 "ةسسنن"8 مامزونا ه2 ةقددفذزسقأأت مع طف طموطمت. "ئاطهغ طق انقعل لكن

 - 6111665 122ع1138ع6م 10 طلقلم 15 20881516 : طاتط 596 63220, 01 6011156, م1366 329 60280626 0

 2 طم همدكتعءاتسع ةععماتسا5 02 طقه ةعااتق117 م385560 ه5 عطف زطاغ عاكف. 16 15 اناطعازت اطقغ طع

 2 160 ةمود قاعات طلق 16انا112: 115 7؟طعاطعا“ 16 ©2117 م85560 351833 322028 غ6 5ةلا1, ةهق طلق

 1670160 1386 50108 (؟طتعاط طقهكع ةهعمز26 3 م101761:0) 17501110 1201686, 5ععطتق 21٠

 "22 "لطم ةمام27 1010 ذط فمع هال, 189, ه0 262683660 12 6 0-2200 غم هان 27:87 (م. 915 8,

 34 اةطقأ اطلع ظدصاأت ةةسنت“ 56م5 ام 5أ[32010ع 50265 (07:86) ةهمعامدزصع 2 هرهعع 04 2 هواتقتع 216

 0 201120 ط15 عائلولم, ؟؟لطتط 1؟طلغاط 116 8101120 5985 3 72720, 206 10 66 510123660 طال نقط 01

 ” 2 مهوقهن هماعرتسع 11, ةلطعت“ 16و05 هه 60م ةات77056 طهأ طق 0160 ةمدومع طلق هنت م6601.

 1 «41[ةهجمرن,”* ١ ةووتك ةطآ ؟[28310ط ؛ ”3ق طعم ةعع2 8 7]08 1161 120186 11618 311 68

 3 7هءرزطع, 01“ 22016 1326635 اماثح 5165 28115, هز 22016 عهتتعطأ5 عن 12 12010101085, اطقم 6

  17٠(1؟طق1101 م. 2-3 ,1 .215 13510 1 ْ 1

 ع عمو م1. 71 (1عطقل101, م. 21), ذص غطع ؟ملحص اص ؟طنعط ذغ ةامصلك اص ةعط. 2811, 99 هما 2831 140, هس ٍ

 7” ذم 80014. 151-9
 5 3 0مع هع طع 0116 ءجل غ1 غ5 زص غطف ءكطمصمامعإرت ه4 طلق ةعملعف ه( عمزقم0عق زك اطفع معا اطهغأ ص هدع !ذ56غ 61
 2-2 طم مهعممف ةهيصمصع طمسم غطقع طمموغوت ه2 11نصمتس ممق 015 طساعل (ىلع 11. 8زب كلاعا هلدللماام هلا نسأآةطاا/114771+
 ةمرتعو» غطغع مهصعج هؤ ةهط10 هصق 'ةقلوحسمط ط. ؟[015غطقط (1811ذوطعسص 88قرر (طغتس مهصعف متع ةطقعمأ فرص 6
 ةععمج0 1156. 5هم (ةهعاوست, 4مل, آل01. 11, طوس 24, م. 185. ]غ ]5 ةريصوعمألإل اطلق عا اطقغأ طقك !هلنععا

 0022 0وماعست غم منغ طع ةزمزك ه2 "ةستن» غم غاطع طعومطعأ طفقت»ع طع طققألف 0 1طنصهتلا
 1 4 قةعاط. 527
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 لون ردلرمو ؟قةيوزرع همر 051 جال" نلونا 0160. 216 1ةلان 20 1 ةطماتعال طلق
 3 نليوع طم طخنل اذن نغ ]موه هرم طمرصص ام طتسب طع 5817 0160 ذص ذصقق

 نبك تةلرولب ركع وكم م0 121017036101 1689310128 86 2-0 1

 تمالسععسأ علم مممصتعس هلأ ؟ةستنع طع. نات[يشلا: 16 22877 7617 270551517 1856 662 ىلا ([
 سار سطولاكمأ. تريم نضسممع ليعو له هولا غم 110 نطق ؟ءولتسو5 05 ممن "فطط38 كلبا 3

 ١١١ !طولرحن كلامل "طحنون تلق 291, ند رمانمتا ه1 ]ط» ةلئفعقاا]ل ة20 28 40 0001

 ا ا تعارمصإ نر تحصن "لطم جسلطمتخ هل طف ءمصصصسقمأوت, قطط ولحن ةكدطجةتتشتمق0

 ول ارواروسا 071 دج ورع 398), وم "طقكمط*ه طمزأ 015 طعاتتقاطله0 ماتمأل, ةلقم ٠

 ىلع زر ]رن وعم

14 7 

 نع علرم هعازممإ هع طعمضشطلل 11م زه 5ها1-اعطممتكل هق انطق هلتاما" 02 طتق هاطم»* ه5 عتموأ هماطتتتف68:

 نصت مص غطم للم لاةررلا, هصأ دعك جاناطمت" ه7 طق ل1150 ه40050-1 (60. 8 011ةاتحقر 18581), أه

 0 لحام عج دما“ مم )امك ةدآ لكارما هديل ع (طلق. اكقمتنانل13 1250). لكل عاتووأ 60م0 61131737

 نيب طم لل( نال نا ناعم عممع طخ طلخ همهلططع, ةل ةهعلقأق ا 115. ا (005321120216 : 015 [ط18 م8

 هننسسعساللتت هن 'لدسضصتطاخ لال(" نللموعملا دق ماتط1151260 )7 ال1. 0. ظعوعطعاتت 12 1910. 16ه 35

 روع له صفا همصغامممل طرت مهتسع لط طق الها 01 همدصم1025[7051 ةكاتتطاتنع0 ام طلطم 12-1512 '

 عطمإ اا طقم'د اموت ص)مع هدع لص اطعم 17 مأ, م. 25 ,١ طاتط [طقاتع قت 56 20 001155586679761 0118 '

 ننس مامات طم وعملا ءانمم, ةصغل غطع ءمصتحم ءطاقتأ165 هد ام 50 م0هام8 (108. 51 ةهتت023773) '

 ىطاعلل نضع امعاساما اص اطعم لانا/م 001/0[, ةعاتعع 1 اطقم 6012126121317 01 18: 9701:1 ١

 يورد طك طلع ةلطصمم ممسلع هم رهف موكتمعل طزع طئسمواكز 20. 257251 15 3190, 388 2060 ةظ '

 مح سيسر ةلاجم هيرو وست ا)هم»

 زر 1ك, مطعم ملص اطعم عمم ماتت عمأقلاإل. "طف ةءاطماتق هلع 068 ع1ةطأ الط 1113105 18 1 + يديد حرترعم صام هع رووا سي هج. سجس

 ل طلسامصعنأ اططفدنتمسم 01 طع م0ءلطقز م61طقمف 15 7738 زم 1131237 63565 120 102861 11000016

 المر همصفألتسامس مماهتم تكلالعصأ اطقععءات1ةع165, ةق 101 ططقاتقسعم طط م. 11:3, م. 1الق, ن .لزظبآو

 م. "7", مصل ربي 25“. ل ءهاناماتكق ةالص 01 226202017 15 16 01001351052 05 701565 ه6 12 8

 نأ طصيصتعإاعطخ اهطمص مسد 01 7عرعصغ مهلتكق 01 طق ةقلططم م0612: 6. 2. ا,

 م. 562 كما( طخاهملتمم طعم لماع عاكب طمس مك م طم همدصصقسطتمتإت 15 تقوزاتل, هةم6هئقللإ

 حع اد ماتم مام هك اطعم ةععم لعزل 01 طع امرك. "طف هدتعتسقل 8عمدم 1؟طتعط هانت“ 115. 8 6010 7

 ركع 23 ريم فصع, نصل طع ءفمزتتسأ طقق ععمعتهلاز» طعم ؟ةتغطكتل غ0 18. ىل] 06موتاناتتتوق 0 ل

 الم (غمركغ طفت طمعمم امللتعمأمل ذص غطق ممامو. طم هوقو زم هد 0161ه ماج طق 05 6

 مكتمل هك (طم لاك. ةيصلمانطأملازت طلع طع ةدتحصعم طقصل) 601131118 طع 7271681: 05 ؟ 0

 لمع دوق طهكتع اممم هكطع» هما1ةععلمصف 02 “قسنت“”و مممارإت ط0 هدتقا6م006. ]2 66 0012+

 السلام ام اطعم لاا للماةرراأ, م١ 38, .١ 3 0ع ممعرم 710. 77111 5 هلم 38 ذط هانت 18,

 نأ 12 مئوجامللال همام حلاعععم اطقغ عم هدلتمسع ذطص "ةفسنا”ة 27م7: * زد دقرغلا بشخ ثم 7

 لح الص سس 2111065 10 بر اللاد كمان ةصصازت طقأ 3077611 65155 6 دئاط ةحسطمالو

 كلم مآ طق معتم. 3 ممرحع هز طع مامععف ذص اطقم كان م1 عزة 56م2 10 6 فلم 1

 0 3 اطحأ طع معمجتعل د هييسصطع» نأ 821نهتق نأ عةاعط»وأعل ممعاو, 1صعامسلتطع جاتطقتا“, 13[1-
 ىسصطحاطل هنأت, داعا هطخب هضسأ هغطعتمب :

 1 |١6 ١ 21[ ] 1 ١م,“ , ١١ج م .٠ . 3 ١ تلق ع 5

 ةماعمل فم رع اك ممكع لاو ءملتمع ذه هانز' 1"عععصقأمم زم مسجالا , همءعنرعو ذص اطع آكل ةصم
 ١



 ا انهن < 577
57 

 نو
: 1 0 

 8 . 6. 4 5 6 وع ءماهطدةغملز, 7, 8 (ةعطسقلاال 1 أر 01210237. 0

 0 1 علم 0 ةماتتطتت. ةلال/ 4, 18, 15, 16, 17, 20, 22 حلا ةممرب غم 6

 و .ة 0 اطلق م16ععمق5 زد طق 227م3, 20. 11 (طع هلال 01 هيي اذ ]ن6 0 هزت 0

 ةانقم16102 6691156 01 165 6266[10515 هاج غ6 اطعاطمع ه4 طق 0لعقعمغ ه1 '1"هسصتس جهغ ةطتكط لدطتلملل :

 12 'قيرستت“ 785 طمضص ها نطق 087 02 طقغ طوقغاف, زغ طصصقإت طف غطمسعطغ طقتللا انلععالل طمع طف

 17701110 526812 01 16 35 11 16 7616 3 1666عمأ هالهمدا. طع اعزتهم (80. 15) 1؟طنعط زك همتل زم الف

 نمرحتتت م2817 10 1ع 0 انطق 1630عءم 04 طف ظوسات-113:3١1غ ط. ]كمت 1طم 15مه ءىرتمتماال 3

 همرعسم م0131: 02 قست“ 7283 205ةزطاإت ذص ءهوللأغزت عاق غم ةمصع هغطقتت طلع قللاعل 1طنعمتم :

 ااه طةان(16 01 اطال 2/335, 11 16 185 ط6 هطعدعع72 625 16161160 غم اص ادن. 587 دصل 1079,

 وق 8 06/2مأ 01 'قلسستال, 20[ 2 ؟1عاماتإل : ةمرصع هأغطعتت قعطغ دحاتقأ طع زصامصلعل. 0غطعت مامععم

 ىطتعال 3مم6ولع 0 66ه 001011 316 205. 5111 ١05 ةععماتتل 01 ]غ5 عامر عوعع غم "فمصامعمملل 01

 ؟ة5مو) دربال 52171 (566 071/6, 2. 81-82).

 0217 10111: م1مم6ءق طم ااه 2272:6671, 05. 11, 111, 2217111 ةهصل 5511, ةهعطنطأا طع لمان

 رام 6 دمهم ط6 همت م26622625 01 هت 0065 زص 20016155 (6ط616 جيف غ6 زم اغطفع ةانصمأ

 رممصأ (16 ه0 21), 02 طلعات طع 566020 15 66ةاهلصلإل 5ةزان110105. 16 هأغطعا' ماعععقخ دنع هلا

 22616 ةةعاتتةطاقةر 320 اط6 161226 15 اط00118عط0115 598غ طع ةسوهط5 هلال /مل7, ط0ةقغلمع 01

 ننال ١ 46 ه0 هل طق عام2165 02 طف ت6. ةءةسستتت 785 هداوعرمعا طلع ةلمقفعسمت ١ د عممل

 مممهأ آذط ةط1ق5 716[51. 26 5338 اةطقأ طع 1385 40 ربكملا , “6م 300نورزت ”*نرخ“ اعوان ن**

 ك ٠ 02 مرقم. 3 07 21225617 طق 5338 6م6017[63 ةطقأغ طق 15 3 “طلال 07 الون” ([117,1: 81114:

 2- مك25115, 10), 320 15 15 02 75311216 0213 غ8 ]16 طقق 6 اما1. 116 متئاتقك 205 هعمععأ ام ةصل

 2 ذص طخسم طف 71167 ه0 ط6 م0ءامنعغ 12ج3علط ق1 015م133760 طن *فطآل. ف ءمرص مدتتفمو 11غ

 22 "ةساوتقهطر طع 066 81691 006-5311101أن, 51155655 15611: طاتغ 01 رق رررز“ 116 ن0دفعدك 20 71081,

 ذو 9طتعأت طم 1ةهومات7: 065 02 2ودمدت طمتطعأ هام: هدم كطتمللإ لتعماقزنعلب ةمل ةنم طاق انمقطأو

 27" 10 ةمذ هدم م0656 ةعدتسوأ انف هاطمت. آه نطق هوا, انطق 1763061 01 اغطق 12116857: 1111 ]11086 101

 3 . طتسقوا# 02 طف وقت 320 طلق 7011.

 14 ىتذط ةطفع ”طو# انما 'كطنك ممهزلر 0و عرعتاب طع هدلزت عم اصهععءانتهعإت زص طع ]1ععاعممقب مضل 1غ 15 رمق-
 ةزطاف ةطقأ ةطق ماع معاعت"عل غ0 ةهطمحو ممهزت هاقم طع لع غم مه ءمصكتكأمو 01 طدعمتما"زل هد غطغ مون" هك طع ةصطماش أما“.

 ١ 1150 1عقصنا 4, 2 طع ةوصع عمااطعتأ 15 ةمماتعل ام تكونا ه[ 6طمصت: 3!!! رن. 41015.





11 

121111 

1 

 ل"طموم (طبغعم ؟ءوع5د طعامسمع غم ه ممعسس غاطقع د11 غةدعغ هل مطتعاط زق عاطعم ذص طع 5هصماعصتعمأب

 الالم. 1, ؟طتعاط هعم 10 هؤطع» "ءعولتسعق. ائطعو هينفع معو ءعاعطعوغع0ل ةصل هككفص قكاأعل

 (1) كو 40م طع, اطمدعال 1 طع ةطف عمص ه4 طع 0طنعأل ه6 ؟قصحتتس هصل غطغع اعصتعطأ ه؟
 اع 1ع, 681160 هدد 1من طعارت 12 ةهوعاتل 209 عاتأات1 عر“

 (3) 16 ه5 مغ 1م مصر اطقم 5 ةهاكع ةطقغ "ةسنتع دهلع هممع طغت كنعلت 0
 [01:010 ةطقش 1 ةطمات11 ءىوهلذ مم975ع]11 هرج 2206115 هد ةهاطع»و مسعإ

 ْ (8) ظاحن 16 795 طععواتمع 1 عدتها ةطعأتت مععاتلتهتع اهطلر  عصل ةاطتعا0 ةطعس عودت ةضطمإلب
 جات طتتنعا 727386117 ةعولسفأ طلصت اطقأ ها111ع5 هك ةطعالال 6866.

11 
 4س 0506 06970660 غم ةمغلسع 2مدسأنط طع عامتماسبف 0ععلق هؤ طلق نقطع. آس غطع ممعتط طع اهلك

 مدعم هدعل, ةوالسخر (لتطستسا1ت 176 5ه]هتسفم 7. 5), 15 5210 (!ذلعع 4فعستقب غطع ملقا" هدف 208غ هوانغ"

 صقتسع0) غم طءامدع غم ه طمقغللاع ضاطع. .1١ 3-1 وعم ه00ءعومعل غم طتسقعا؟

 (1) 838غ طم :ءءمعمت5ع0, زص غطع 10 اهصل ه2 '"قيسضسمطر طف ماهعع رطغنع ةهاسف

 طق]16 علئ, هدع ا[ممتكب ةعوتس عاف ةنعس5ك 01 طع ةهطالتسع

 (9) 1م طع متعطغك ىطعص هادف غهملاع طعم صماتعع روتغط طعع ممزوو ه2 معوسارب (معاطب

 ج0 طعدت ةهريعو ]112م 2 ةككص'5 اابقأ 1عع05 هر غطغع طوادوس * طانقاعو بس

 1 ]ةيزؤوولاور “1م ةعوعسإت ههكو1عوهلع ةطقأ 0ع ؟0صاط"
 ه مصمم, طفت معوومج عل اهصمث, ةطمغ مطتعط ةطقإت ءامتس هق طغت هزم مععمأأةل

 3 116. : “ةطسنقأ هغ طلسم تخط دقت ةطمانا0ع1'.''
 4 طع طولعكدسم و52 37[هنعو (10عمازءول تخط طع “طظولسم هك 0116ه0”* هؤك طع 0. '1'.), (7/1015]007717711 71

 ( محم عتخأ]و: 47/115 0117/010٠

0 
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 هني
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 0 سل لاا كي خي © يلا

 07 ا د

 ا
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84111. 
 اهيل

 قر كطالرنخغ اصف سحرا مطع .معدلع هأ هوست دوتغط طقم اكصب ' ااطقأت 6 سنع
 ارماسومرو طعم (مسل نف) هج قيسدم هآ اجمدطاع هصل عسهتتتعلأ

 (4) يمل زك غطحت نمموام طمال اطغع طوعاع اطقك طم 1عوهجع ةطقطت 205 0 ماس د 5
 وما لرسم طكهج طعم 10 لحما( امعمغطعات اه قرا 111 576عأ ©. 10
 (نز المع زغ تهيلدتستل طوع ركطمخأ ةطع صيلقألا [ظ077 ه1 ممر 0عع05 هذ 6 سمت *

 نأ قاوم, هع رسورلل يمنع طقع 10غ دكتغط ططغع 2001
 (نز زاثم لم الجل طابتز : انعم ه اهاع هأ رمدامتعطغ, هصل قدتاجهطر, طغت (03 طمدعمل

 ميمصز همك مامرعل طعس دكتتغاط غطغللل 1005
 ىر ةررل روم عمال كزركلتم 15م طف ةمععداهل ؟عءهااأط 051 ؟"فلعاك, ةنحلا 5 820 01 01017

 نيس مرج هعمل لسلق
 ما نول روم هينمرمل ةطمصتتملط لص ونعج ل ععاتمد, هس [اطططوشتت ططغأن هن 0111 83

 لللاأط سوانا
 وز نمل ز1آديسلقم ؛ ممم - زغ ميهئاعتس همأغ ١م طع ؟طغاطعتت ةطعغز 56 ه5 هنن 91

 10 نا“ نأ 6000

 (10) كمل ردكم مدعغب زم طق مهللعرت هأ ط©ططق يدمتاتل, غطغع 80هصق 06 ةطقهتطقم ت, 3220 167

 رىمرجم ةكول | هذنمل نم نأ م11
 (11) لول نع ةزمرع جه اقطع هز طع 8هصق هك قةعدلر 5 1616 ةطقأتل 77010268 15 8

 ىيوعأطر, زوز مل وأ طغت" طتغطقطلك :

 (13) الألم تكنأ غم رما1مععد طغت 00 ه١ جآل1 غ0 هوعر ط0 76 1ع اغطغع طوعطقق تلا

 رىلأط اطعم معطل هك اطعم محاعطخأال ز

 (13) لمل ركع ىكدحع [طهصتاقط ' هزعع غم هاهسعطتأعا' 1ص اطعاتت 7111984638, 320 0اتتع ةااقماع
 نأمعار لمعاعمرمل !؟!ةلعهس هل طقس“

 (14) اطلتم هلمرع اطعتع فيامتمس, ةهصل اطعر 200, ةعوطانعتتسع طقاطعات 20 طق ط عال, 58 3

 همياامعمعتغ زم ةالربطخأ اغطع طقصلفق 01 هونت عطعك َئ

 (1ذز األمم رمماسسصتعل طمتصسصفع دكلتغط اطعللل كئمصصعال هة2176 عطقتطل اق 02 0111: 631261-18
 ةضل دكلأط طممارب ه0[ ءيررعأاو - ةطقزل 1اثع 0131 2 ةأن.

 (16) لكمال رم !ءلل تممص يمطنلل * رص اطع 10016 05 ةطغ هتعطخغ ةصل 57 قرط طع

 ناطع(لع دكذم طفعال طخع جه ءهصمتنماتك ططاعطخغإت 205[ :9

 )1١( ةلصأل هأ قطا نا-()ولع !'' ردع هطامتمعل ءةزرجأت؟ عذر ظنماطط 191: 8ةاجتنقتسر 321 41
 اطعمل 21200 متأ 13 :

 ١ مم( “"لكطحأ هلع ملوأأ ارندعنجب ططماس عمم طع" (هصل انكز طاستعاععأجق ه6 نط طم ] عدورحع وطورت“

 ” ىئجعلع ممعع دلعموم مهلع اص تغطع طم“ للمب لاتكأ 61016 قلل

 ١ لوم مصاصع محصن ريب دك اعل دع جلا هك جلع اك دسصممب ه١ ه/ ١ ةسصفمتع هدتتعتس ةءاغ1م0 ة1معجب طعن (1ن0طقتم).

 ٠ عمم طع ممتعسما علتط ىطنعط الجصلتم لذ ةمملعم ه6 1ص للم. 70711, 4.

 ؟ ١ قلرررعيمم هأ لول ط. ؟؟تنلب ل ا

 ١ لطم ممتع رصعمعطنأ ليكتعتمم هك المطع طع كككنزل, هعاغلعل ذص اطع طماتطأهتطف 01 91- ؟جدتقس لبر هامان 6

 «رام نآ لم كلم | ذعقلا: (طعرب رظكمرع انه )271118 نطاع هعاعصأ ءتآلغل5*17601ر طهتاذمع 8 0 وامك

 - 0 0 0 نأ اطعم اكمل

 * لطم تيصرععتملال نك ه ماهررعر» هليطزمعع غ6 مبمص اص اطلع موروع دانعيععأ5 اطقأ ةمصعتطتسع طقق 191165 هاتأو

 هم ةطحخغ ى كيعممل طعستفتبعا هل م. لل, هزغط هو طعس مغ لعط ءمصتمت مز8 طع متذوأط ع ةانطز هنا, ط985 60

 دل ا للا 9 ارم همعط هملالعل ىجص غطع ءعو-عموجأ هل اطع طوعوتمم ©نآ1, ةطماتغ طع معادأ طقان1ه 01 091481: طلق

 ءاردرس سمأ ةطع زهاهملأع همك ءولاعل ا غطع مهصعز ذ5 عوضا طال 2

 ذر 1 لا نسم وعدل

6-7 97 20 . 

 د 5 1 دياي 22 فو 4 فيكي وف 1 2 1 7 4 0 و ف

 1 5 هايس رع

 0 لا  لااا ]  ذأ



 1 ةسق أن 1 0 لاق 7 انقر طقغ 161 ذص هانت' طفصلم طنف طعلع د
 5 0 رطناع هدم طئسقواك

 0 2 0) قمسل ةمداطر 1غ طف طه0 10760 طتف 7,116 هه 5611 هق طئسقعالب طع زوسألل طاع رصعأ
 : (طغعرنع طلق 0ءوغط هك ةطغع مماصأك 01 هانا 50م1!

 (21) 4ص طاع اعتص 02 ها-لوجس * 291160 غم مدععأ اتق هم غاذع طم» متسع ه4 طع [ءاقاعة]ب

 300 77عءانع ءانأ 011 1117

 (32) 116 ة1عرىج 02 غطعصم ه طتتصلت* عل 1م "عواتتأه] 10د عض 0510 مهصر ةصل 16 مانغ اطفتسف

 هر 8 نات طعد' 01 66611 7260716 0111

 (28) فصل هد ةطع آ2ه7 04 طع 126616 5ع مصعأ آه0176غ, هسا 2206 طنق طغعهل خطف ممتع

 رت عتأ 01 3 اعععرج 55,01:0-51306 :

 (24) 15)88 7ع (غهم]1ع ءورحا1توع, ةهصل طع معدصهتصع0 ةص ط02035, نطغ11 196 طهل 1674 طلق

 زضصم1 011 705غ ه ةز>ع1غ ءةصصعأت

 (35) ةصل طع طمدأغ 04 ةطع ةمدد 01 '1"جمرتسمم 7 1616 ]عتصع اطعم, ةلهتسب ةذأغ18
 ج20 طعج05 !1هززمعل 0:

 (36) 75ءور 1هصع 78 اطع .آطدهت ام اطغعصص غطغعدتنعب هه رىطغعس اغطقمات مأ1ع5ؤ هم جه طاوعتسم
 61: ةنمداط 57000 :

 (96) ان دان عاعرج 5هق طع 087 7ع طاعمدعطغ نجمه انطعصت 1 ةطقال“ 03958 01121737 0
 روق اع لعوتتعطا ةطعو رمعنع عترجعم غطغعتتنع 10 0ةطاكم ش

 (98) ةمل 14 طع ءطقطصععأف 01 خطلطصوف 040 صمأ طتتتتنإ] 0حع 0116 01 !111ع, اطغعزت 59111 عم هدد
 م93: 10ع 6111166 10 115 7عولل 2111 7عهل :

 (939) "طهر 7111 مهو 1غ, ةطماتعاا غطغعو 1هةكغطع 1[, ة35ع0 طعصعهتال اتق, 200 1111 عال

 زمغم هاجت" طقص0ف طق معاطف 60 عاتتلع اعطت
 )80(  ظبأ ءودرتعو طلق ممعددودععر 11 اطمات مو55ءعوأ ةطقصر 80 طع 056 05 585095 - '1]8ءوم

 80112017 ! عجم ةطقا]] 76 طا>عولع 70111 1:3أن :

 (81) 256 عووع نق ةعمعانعأ 6101هعذ, ةطل 7ع 6001 ص0 رموتتن 12 طع ةئاهعلع انم0م52 ن5 --

 761117 76 7616 عم2610115 10 انك!

 (89) 216 76 طهل زمزدع0 غطع طم5أ رتغط طع 5م 04 ج]-لوتتسي 3ع 50010 طقهكع ععءان

 ]ز1عع ةطمدع مطم مععنطعل هيض طم عاتأ ةطهطع نجمات ط6223عا97ق.'

 1 طع 1ءولتمع الوموستع "خطوه ه4 وز ىصر دهانغط هك طع (عممامتكإب ه4 '؟ةيسصتتس (5عم ععسمتالف هن طلق ؟ةفع

 000 76م: 98.)
 1 2 1ع بم ةمصق 04 ١ م1 معع 04 ا[كتصلهط, هه116ع0 ةلحادسم, “غطف ظاهعات. 8عع ممذأ طع 15

 ش 3 2مغ6م-ع0 هنمدز ءءمد”ةهلل7 ذص ه طخعولع ذص غطق 815. '"طعفم 56 مممععم هىعنع ةلامتص هم اطع وزع هك ةطلغط
11 

 4 0طنعلع ورحل 14و0عر» ه خطف ةعلطع هك [1"دصتسم هغ طع طقغغاع هع 5طتغط ]هطولمطب ؟8طعضع طف دق انامل.
 5 831 925 طع طمغطع» ه6 1آرهوتؤ : غطع مءعوع معومع اطقهغ طلق تطع طقهل غم مدرت زم كفصعممت ؟0» طلص زأا

 طفت" 6.
 6 عزم هنط-" طع 0ك 1ةدستس ءول160 5860 ط. 7ه1-10[ةهصققغب ؟5طاغعط ةعضأ 19816108 0 قمت هك اطع ماعد لعل
 ةنفوعاك هغ ةطتكط-]وطولعط. (1[طعر كمتسعل 5ةعوكطر طع ممععصتام»» ها طق (تكطع هآ < مز“ ةهق هدع وأ طغت" اعتس :

 همم 1آ130. 6578 هصل 10648 ؛ ةعط. ا, 303)»
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 ['تللس نك نى طمقلم تعط عطم عماطمم نك ةدرركم - طاوطلب اطقم وصانع 1- 31 4 .١
 للطن ند مل لكيم ليم دسم تل رسما متسع "هدلعف لص طق ١لةططقلل)» ا

 (]) الازررب نساعمجغ غطا ريوغ نأ نك -- 101 اطمات هاتان اعاد 0 جرت ©971:ع5أ 101 013 101-
 نرومع ع وجع روم سل رص اطعم طما هدد مامتس خاطف هجن طق !كآوطل ط1 عد عطعم © -
 مز اممأ غطم وطعم نأ لعمنط هسا اطع رىمطماع ه1 لوتس ا طع ماهتس,ر اغطع 037 ؟طعط 7

 لرمرت ررمرعم لضصحمم غم انعم نم زكتتغط اغطق كطترمر
 (3ر ]م هلع لكدسع, اطع لمح اطقتغ هل طسعمتس  !هوع ةطغتتع ةاتلار ةططل ؟ةطل 150-21 طقم

 ةىمو ىهلاورب تنس © طمدعع ْ
 از ]زهد ص للمس طوع هام ركضت مدرك ههععان 10 طقتأاع, ء1ه0 ةد دتاطصع-ا0311 01 1101و 06117

 ةنقطتمسعل طوع اطعم ةعسمال عل

 نر (ذائ طع جماممأ غطمسب همغز ركطتعط هآ طع طاعمتعطخغ5 010 220855 51ة12عطقعا' 12 8

 صفالمل هصفصرب هنيع 1![ممدر زذئطعس اغطغع 011 05 طقغأنام طقهل ءطقط عع اطعاتت طتقمو
 (نر اطائازرمو 1 هزمصيباعل هدغ طغت“ ءقصامتسي ه0 ةطغعص 1ع16 طتست ةطغتنعر 1000 101: ةطق 7110

 ارمهتمأخ, نى مروقعج 01 لمه0ل ؟1هدطب 0

 (() للمال [!؟هلتمهط * علل طعم رص غطغ هصقعأر ةتتصع 1١0 عائما720, 220 اطغ هي 01 220131-
 مام دكعمخأ نم هغ اطقأ ؟ىطتعاب 1!"هغع طقم طانواتعطا 10 9 |

 (ةر طوخ ححكشح وبر رامعع - ةق اطمات ةقاععمأار ةطفتنم ه000 1: طمتب 76 ءقنصف 1ط616ر
 جماع طيضاطغعع هصماطعال ات.

 (9) [[هحأ طمس هعلعال مدت مممزت1ام هك 2172305, طعس اةطغ ةرمعو -موتسكت ةءهاطع0 طقطتو

 هم داعم مطل 110 ماععطتعأ غم طتس#

 (10) كصا اطعم مدهص هلل - 1 1علغ طئنس 1ةدلتسع طتس ؟ غ072108 ةطع طق]19 - طن ذ6

 طه مم( طعفص رص طتق هحتصا اطقغ طع ةطماتا0 ةهلكع دعالعع ةطقتعإ 0

1 

 (1ر )لع حدكفمأ هم دحكتخط دماطأاع ءهاععلف ةعدتصفأ طق طتطع ه6 جم ', 30 جكاعات نات

 هنعمأ رلأ دكمف اطق !نعلع اطغإ عمتصع4 : 2

 (2) ١م مدا 001 طم (ضطع نأ" ]نط -1- هوفر“ 200 15و 210 خط عزت 5]21811و 2810 1

 كم طصونسطغأ غم مماسسطغ 1دعطتم“ : 5

 ' .1للعدععمل مح سمصمم-[" مرت 1

 ' لا ا نصحم ةهمل لطل ةلد31هلقم, نجم طاع ه6 خطع دمنا 115. ظ

 5 00 ذي م طمموعرل" طبل طع معممع غطع طمضصوع وع طلو تطمع ؟ةصنرع
 00 0 0 / .؛ 00 0 (ةحاطع»“ نأ 1هطتل, ردطم دوف اكتللعلب طعكو»ع طق طقتكلم هع ةطتكط 1وطواملطب 15

 0 ا د 00 (١ 1؟ اطع دصهسمع 051 50116 ءمعاماإل) 8 2. !. 15 1ا1طوزكةط : هةوهعم 10. 21. 1

 ا 0 د 1 اع مح ص عصاه ام طع 71350 همص ه4 جل- 1151و ممرطهرمس ه1 طع ظوصات-]1151:161-1غ -

 يللا 6 خ1طع اضاع دا ةطقب ااورنل هوم طع ؟هقطعت' نك “11 0[ةهطب ه ع0 2061 310 260.

 « لا ن-|-[ئ57 و1 1< أ ان ارم ل محتل وأ طع ساطع هغ ةطت ظولعع» ط. [تلقطر وه طعوصعط 054 ةسصتت طب 5093 :

 ىع ]سال ع(للب م1 41 -و
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 ده ا ىبع طصسع هن-11طةطولط 0 د هد طع وزب 04 1هزز, ةصل 6

 7” ا  ةط ها 200356 ؟ةفاطتال,

 5 0 30 انطع ءطهطصتمأامرب 02 8850 ةومص 04 18دلعع: هصل 7,6 امج ظوطت» زم

 ش - موودتامل 10 11550.

16 

 4 0ءعوعمم لمس ه4 خطف محول ه2 كةسن» زطم كو كومة

 (1) 76 160 هددت ممطاع 5غ6ع05 تصغلا 6 ةاهل160 ' طعس ذص 1طهطتلقم طرت ؛م»ءعر ةصمل
 انارعدنع خطقر 800.

 (23) نصل 1 ءاتل .ها-ةاهمطاتوي * نسغلا طع ءدهسععل رمتغط مع ةذصغم غطغع متلفأ ه2 ع مصتع
 رتوعأ 20037 01 طمتععر ةطص0ل اةطعزإ 7؟6هع معمم

 (3) خردل 7ع عوكع "خطو ةهصل ةطجضتقط : غم لتساع 04 ه ءتم زص اطق ط00عنع ه2 طغت
 متن 175 - هل 1هدع 785 طع لد: ةهتتعطأإ

 (4) ةكلص0 85 101 01171: 660[5 د, 756 جععاتفأامست اةطعتتت 10 هرجع 10119210, 125017“

 جه 19810 ءطقصععدور هد 1ممدد5 191عع 6ع[01ع ان

 (5) 1"ءاطعتنعل ءأ1م5وع غ0 هددتع ةعصاق, (ءويعت) 111م ءهصصعاو صه00عدع0 زعتغط ةطلتعأ “ب

 ممتعا ذح ةطع د عامءاقر - رع ءما1 هد غطغتص 10 طغت“ طغعقغ ةمععل, ةصل غطعتل
 ج81 1117

 (6) 8ءونت00عم طور غطع عمدغط ه2 "مسن طم ةدصتغع غطغع طغعاسصق زجطغعس طع قعولتك
 هرنع 60عع0م ةمععغطع» ةذص غطغع هكدسوتا 01 طهاأااع

 (0) 1ص ةطع ةهؤولاأ 1طعدتعتت اغطظع هرمعه1-غ0م5 17 1م هما ماعتع, طع 1126 طدهل ءقأ 1981:-
 رتمدتع ةارتستماعب هل (ةاوتنعطاعءات) 1؟ةععق 20غ:

 (8) 1طعو همتنع غطع دعما ةدعدمإ 1م طع دةكلسع 0056 02 طوهغغاعر [ىطهكش غاصتع اطعانا
 11 جدع ةطتسعفم ؟هدتان]ط ةهص0ل طتتتناق طع هء]؟ اتجماح طعاتل :

 (9) ةد0 اةطعو ةهتكع انزر 5 طعودتو 0ت5[-61010 ةانعتن هب !1عاطغعم هصعر ه0 ةكاعتم تعامل

 ووضتط ه لتد 111عع (طاتط عا, ءمدنتع هز ةأع»0 3201 2616مع

 (10) 566م0 غطقأذ عم مدتط دغ لهم, ه محتعطغو ةؤتعصعأغط, هصل هلل هد اطعتت" 10م5 لن

 هجوم ةطغعست طعما عطل.

71 

 (1) 02 ه 6مهغط طع طمتدعسدعصم طم 104 هر هب كمدئهإت آعم019 اا غطقأ 8١ه ؟كطقأ لاتع

 ددعرب 716 هع ,ذأط ةهصماطعتت 12 06605 01 ؟ةلماتتل هع (طعال“ 1108,

 1 2 2 حاورمع 01 طلق 5081"-10156.
 35 خ[نددخهط 5 ةانط-("1طع 05 مط ربط : ططنطوتمرب "ةطعب ةصصخت م00 ةقطزو“ (مععاطع» مقلع نم طع ج"عقأ

 . ععماتر» ههل160 6طقخماكمس, ملخط طلع ءقروزر» رمرعع عصفكانمألاال مغ 158م.
 4 72.6. يوهم“ غ0 ةميتمسع انممم طفت" ؟هعدب هك قفصعاك كنا عتمم ؟مرص طع لا3عوقع هلاعل ميعقمتب مهل كلغ

 ةاطزرسسأر طانقاط 10 طع 78161.
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 (2) ح[نومامل هر درك ءمميسععر, اطهأ عهاطملل 656 56 مهم ه8
 نمو ديصلم» طق ةهلل1عو أطغع هه0016-ءاماطق طقكع 6 100 4
 (3) خل نليعولج نيم طع دامعلع طوغطعل لص 117[22015عر 1121116 طاهعاع طم 0
 عميممم هك طع لصوتمسع دركموع) مهعساطاع ذص ءم1ماتتع 6 انو ا

 (4) خم زغزع رم مخ طمحم طغعلل 8[دلطلبتت هدغ ه1 طغت اهلك : اطقإ 8 5-5 ١
 معمل نساتأل (طفتع مصتبااتععأ معامسمعل طمتصسع ؟ة20111560 :
 (3) نوم طملرت نق اطغص رجذع دل هاد ل[ةفهسمطب دكطقم 180, ةصل ةطماطعتت (41 طم 1
 يموصصل, طنغ) طفت ىعممل ؟هرعاسصع طقم طفعتب 510860 01 15

 (0) اطااحغ اتسع دس هللا ممم مدعددعد, ةطص0ل 1028 ]ه5[8 8 (01:عجلت1ا 653, 2101 3

 تم ؟تللج مما, هسا اطف عمد علتماا 711059 .

 (7) ئطعو نيم ركع ةمسصل غم طع غطغع ععطعالا185 0568: 0111 ع1165أ 15 201 11115260 37087
 رىثاطمم طع طمهس مدا امد نتكم ةطماتغ هل1 اطق 1ع2[-م1665. ٌْ

 (5ر الموب منعم اطلع مدمدتصتسع 009: 159116 طقق طععت ةتاتطع 35 226 10922 10 َّ

 نم ءكتمع ه] مانع لمعع ةاغ ةطتتط 226 3201 52099 ق1" 2961:5101 : 7

 (9) االطعم 1 طقكع دلل متت هه, هضم طقكع 0026 7؟1ئط (227 3559م 10 1261 162108- 1

 نكععر, هطق طيصمك نممد طع ةصماطعا» (طتعلعب 01 :ةم111هع) - ه عم2016102 01ةطققتعف '
 ؟ىطنعط 1 اناكع همام

 (10) 1"طمعمع رزه مم ىومل زص ج17ءعغؤّلمب» دكطغعس خه طمطد0 طقفق طفعومرمعم 7؟هدنط 0111: 6

 انفخأ هؤك طمصلف ظهر اطمحع رعطم ةننع زمتصعل غهععاطعت» ذه ةطغ طفرجعوذ 02 ةطعطتل.
, 

1 

 لمالع هع ةعطغامج دتغط 1لممتكمطل هغ ©طمتناب هسا رتاط ؟ةطق 0-21دنم وأ 1

 (1) آم' ا!؟حصاتل طقهق 915160 عم طرت هتعطخغ 2 ظعوس 1[كطقأ : 371عأن 516 5361:61:60 01 ةمدقب

 ةضل هككمضم اطهأ ةطع دطونأ]ل د"ةايتحت 20 122016,

 (5) العاطتصاكخ (طمص * لزلفأ هما هعع دع هد غطغع طوجع هع 6طقتتلب طمدن 0104 طف اهداف

 ارضمرب اطعم لل صرعف نأ هنن“ 1010 ىو

 (3) ااطدغ طعأعلا غطع طتعاط هأل طع 5وصع ه2 آتزدتس؛ - 1ةوغط عم طم عق 6 اصام

 (طمررع 8ععطب زص طمصلع 5د؟زأط دف 1

 (4) السل ةطل دل-اقهتن * نص هل-ا112105 - طقم 01611 طعا] صم ع0 ايطعطت هب ا 01 0ك ا

 كتتل دنع هه 1مل] ترجمم 1طقستل "؟:

 ["ممطحرب كيلتجع طعم موزع دمحم “طمع هطتعلط زم هنأ 011”': همع آهطآ1ل, ة[نكه11. 20,

 ة /ث م زص + 110 10111 1 ]6م 120

 ؟ [هنزمتصم زد طع نهملع هأ اطع (ونطع» نأ نت 3 01
 ٠ 211 هاطع“ هأ !آدمتاوطا: همم لوب ١ ّة

 7 هوس
 * مم ننعم [١



 يع 101

 < 2 ضد

 طمعا طم 1 0 سو
 700 خردل مجسم عور ةماتسعتسع ]11عطغار, 01 ةوعع» طعمتتأاب دعمدعا» طعصتأ ا(هوعاطعااب

 5 غ0 طع رة هلع

 (8) 576 ءودصع همم طغت“ طمقأ زص غطق مممدحتسعب هصل اطعإت رعنع انلعع ه 40علع نه؟
 ةطفععر» هر طتعاط ةهل15 طع 1ة8؟عدتطع 7011:

 (9) ةرد ةاطعرنع ممدنع 1616 ةطغعتتع هدد عماتس0 01 طعم "فسصتن, ه0 فتن, 20 خفر --
 ٠ طع 8عطغعتن5 ةدنع دحر 79162655 اةطقهأ 1 ةرمعهاعك ةمتعإ

 (10) "80ها15ط 100 157 ةطعدتتعب هصل ةطع همر 01 ظزفطتخنب ةهصصل فغاقاط, هسا 8[ نتتنقطب 4

0 31-11 

 (11) 17[ 111 نممد اطعم لغط 7طلغع ةاععا عينماتسا 10 ]ءععدصعفق : 596 تنك غطعمت 0

 م1 ععع5 ةطقضةؤوتذا اتصخغلا ةاطعو 7؟ءدنع 0عقا10760

 (129) ةررا 76 ءورتتتعل 01 طغت“ ؟هصدع هد طع ه2001ع5 طغعطتسل انقر ؟؟كغط طغت" ءطععلف
 ط1ععلتسعو هدم اح ةصعاتاناط ٠67 غطعأت" 28115 !.

17111 

 0 1كهرع طع ةمطز عار هعع طع مماع ذص غطع قعوطتع هج, م.

 22 (1) ىف 10 طصعر مطقت تسع ذطغ 2006-ةامتسع5 01 زمان ممماطعا“ هتف مدلاع0 ةتعاطخب 1

 ع جات 01 1056 50 ؟؟طمست طع نه11 عمعف هنأ - «6110 هم غطتصع ةطتماتنت 820 106 1غط!' +.

 2 (9) 20 ممهاغورتإ طوع ممر طقق (؟؟ه) ممعمدعل ةطضفط مكغط غطق رىعتعطغ ه2 طعتت

 طرععوقأ ةهمل (طغع ءورواتو) طقتع 11غ ةعطتو“ع امتصع !11!عع 10عك 05 هل'ثأ

 [2ممع. 2. (1) 8اوعاع هنتع اطغإ, عازلعب ام ؟هانعمتسع طغت قصعاف : ؟طغعص ةطغعتت اعدم

 اطعم ةكمووح 6 ةكعتساعب طع تعطعقأ 01 طعم 1ص طما]]اع مصعد نم ؟ئلمصح طع 2161

 وىتاتطماتا طعتسع 2211160 *.
 (2) 8510  هدنع ةطغعور 116616-طعه0ع0 : ةطعتتت 005م5 هتف (:هانص0 ة20 ةدهلا) الع م1عععق

 ه2 لور عرصعا'ة-لتتصع 7مطتعا ه طورت ةاتصعم ةهععااطع» ص ماقهإلز]

 1 1طنق عملو مع 00ع5 ممغ 10110, غطع مصصعصغقت"إلب ؟8طتعا ةععورمق غ6 طع ءا"مصعمانق
 2 طع “ن00عم-ةنمس عم” ةيحع ملم ع0 مميصل غطغ ن00ع5 ه5[ ةصعلق, ام م"عععمأ طق رعمدمع 10من ةانءاتتمع
 ةرع طع طعخلكدصمم 1مم هؤءغواتسع ممتالع : ةطع "عقوععمعع غم ةطغعت» عطغم و5 قنحاعف ه كقتسوف هآ هاعوجقتكلا11 2248,
 ه4 هلفو زدصماتعو غاطهغ غطغع معمراع 200عقوع0 تتم دانس طفصلومحعمب 8طللع طعب غطع ممعأب زق ه هضم“. 16
 2-2 همصسصعم 817, طم عروب ىطتعاط ةمعقلكو ه6 “ماعاءتمع انص*' طف 1006م-ة61 معك, دان عععقأاف اطهأ اطق مرد عما 1" عهلتمبج ا5

 ترَتتْنأ وجو ةمواغ ونعمل عطمسخ.”. "طف "عملتطسع هك غطف 115. 15 ءكعهت“
 00 3 خ[نردكوط : همم عطووعر آل[, 9. 3. ةقطزوك هد غطع 8دزن ه2 هس[ دوهست, ةط0560 مون"اتعنأاس“ تكنعاأإ' ام طع مالح

 7" ةددعرو ه2 قسنس مطم موعع ها1 ةاحسعطغوعع0ل طرت غطنق (تطع. “طناف !ههق 5 ه(ة'هط”, ع اعف: ١ ع. اللمع لعمل ءممفعق
 417م5 15 5 همهءاعو 01

 4 قعوتط 6 كيد ه6 منععو "ل11 معمم, "عمعدتعل: (طعرت هللامرب طغت ءقصعاف غم عمو مغ طإن ممأ طغاضم
 ! . سمتللكمل, زصفأعول هز هقتسع طغت محتللع 10“ 11001
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 (3ز [طمرت جعل ممأ اطع ممطاع غم عحع طع اطغتت ه1 عططعتس اح ام
 نحرك "نستعمل لم محدنل يعمربم عفر, منطتاع طمصع 5ةعلظف 0 ننخا 0 ا
 (4) ]رود (طمسن ءرويلأ طمع !هعخنصع طقف 0عهاط ةععوعطعتنماتعا] ؟ة1نط 8 هيلا
 مءالمره-ءامماطمل لمريع!) 1[ ركذم نمأ طع 028 6 جعوتتط 320 ةعواسإ 0
 (ن) 0 حيضصمطإ! مدع طمع لعفلا 8ءتععارز ؟لغط 0 زم غاطع مةقأن, 320 1 87 20006 6
 رمنع طامعلتمسيم ركوسصلم, رصورقعأل هصقعمتاط عل 7

 (6) كسل [1 طهنم هلك (طعتع طمدغ زص اغطع اهعه هآ ائةهدتئطقمل ', اطق م1677 0614 انومعأف
 نصل ؟نلأ نععع دكتاطل ]نصب طمصسعتسوب عوهاط عاقب 1
 (1) العنب رصحمزا ه اتسع طقم 1 ةاجا160 * مرت طماتقعو 12 70111 81:0111208-1128]63:120ر, ل
 دم مزلعأ هؤ رجوسع طمصع-اهصلر هد غطغعت“ طدعاك5 اطععد 7؟ةتتمانق 5121160 1 طه616ْ

 (كر لررل 1[ طمجع جعكنقمعال دكت اطتطعأ 15 ؟ءدمعوم عع هذ 1[هم82هط - ؟هاتتلزر 1567
 ىبم الع هأ' لعملخ ةهصل دصعم 0 ةؤن107 اغطتعاعت صعءاعع0ل عاما ©

 (9) دل مدمضزت ه نصع طققأ اطمص عامتتع0 زم 11065 ذذطتعاط اطمات طققأ 4
 نور: ب رعطعم غطمب ءمرسعمأن غم طع ةعصغق 01 اطإت معمرراعر "ععماتسا ةطعصص ةطقانع آل

 طمأن ل81عدغإ!

 (ل0ز طعم, ةمععاجر عطقلا هدع طعععوجوال (ه2 طتقطقسل هع ةدص) 6611 ةطغع هك طقس مهقتتم
 رضا طعم ءزتعازلع اطهأ طقكتع 10د( طغعتمع !دقطغعو ظعمطط ءمدقاقلا 7؟6ءماطقا ش١

 )١1( كمل رصهمزرت ه انصع طقفكأ اةطمات كطتصع 02012 0111: 0156, 820 طقهقأن 1115م0 اطعاتت 20و
 ةصل طقفأ ةنعصعل ههتلع طمس ةطغتس ؟دصعتمتال ةطقهأ ةععرصعال ام اطعفف كهطععاماتق!

 (12) المحب (طعزت طقوم طمتعصع لمحككص رىتغط طغت طةةوقأق اطغق 8هطق 05 1ه2512ةطر 220 6

 قطع هأ قعطروت غطقعزت طقكع 09 ءناطتموود ؟؟ل1أغط هب 510111061"-[طالاتكأ : .

 (13) 1"طعزت طمكحعم اعل هآ] طعس متسع ]ارتطع 0620 هد اطغع ط5610-16[26, ةطق هقول 00|
 عطرعم غطغرت طقكحم طقتصل زص طوصلخق ةهصل0 06و20 101 عدا 00|

56 

 )1١( طمعقملل مدخاسسع (طعتمس ءىمسعاف ذم طق ؟ءهز تلفأذ 02 ةطعتت طم ه4 4, وم

 طف طفصلم ةنلعع امضصعمأف هل طتتقت طغعاسءعب طق ]مدع اطتعععل ةطام5 6 04

 ةهلصل, همأ اطع هوصل-اتل]. ش

 (كر لطمرت ممزت (طقتمع تطمع متكطمسغ ةهصرت ؟تعطصقل] صعود: - دصق 7هنتصم ذه 231104

 ١
 (ماطاعمك ةهمل ؟لعزقدأ 106

 (3) اع معمم غطع ردهصتمتع غم لعها دتغط طنس ؟طم طصصعد ؟[1هدع ذأ 158 61018: ا

 لكم نع (طمفع طم لونغ عتخط طغعمسااو طاممل غطغع محمت] ءموغ ؟طغعدنم 115 هصغم]03 ط6 1 6ةقأن. 5

 (4) امل اندلع مهههعل نود زمان ه لكاس هصل تعطغ ز00ععمصعمغ: ه0 116 وق 02

 ا ةعهسط اسعصفعل اهتأ هس 2مل رسطعس طق تصنع مز [1هعارعب 26.

 هلازوي 0

 "هم ل 2 10ج مال“ قعر 352 كلش 4 + اموت تططغس تفتح قفلت تلف سر تن عسسل تن مز هكا سم - 1 تس ف تش ٠# كاست ضف لاه

 4 »س 5 م

 / (ططفنعط مسجل عم (لزم 1 00 صموأ 200 (6 هعمل ةطعصب 160 16م0 [ول١ 2"هرنت ةطعزا“ 8*1168.0-01181:61 :

 عع مماعم (ن قمطتل ا[, الل ((ةمداوغلمم
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 دانت 11 ةمرتممت 10 م طمهصعمأ ه2 ه ممعس ؟طتعط مق ةقاعمجدعلم ةنرععململ طخ

 1. 1168 اه 1276 50111 همراقتلا هو عن 16 ىاطتعأال هلع ممأ «1 ورمل 1 ا طع

 2 10011 1مم معاعزرع غ0 طف طقغغلع ه2 1”هنك مم-اكتاج, مم ذمعمدعا سمتحع همعجحعجمسممأ ذص ركطتعط

 د «قيرصت» هق هرمق60 غ0 ؟ةسفمتاعم متطعم بيب]ا1وعقحءعاجت ىللعل ةكملططتزب مصل ذم ىطتعل هنع 52282

 1086 هج ريم طرع ع عوعطعتماتق (طتحتقاغ 06 ه اهصعع طز ع دصدقض 02 1عطقغطسص زلط معو ففعل غم ام

 قعطغمسم هد طلق ه10عجز هوع 1م00 ع5, م. 2.

 (1) 1"طعرن ' ءوصصع هدد 1ئط ةطغع 7ط0آ1ع 02 ةطهطتعقب 01 اغطق 1080 ماقهتم :, ةصل قةلعاساد

 ةطعنعمأ طع هكذرحتتسع 01 ولعت ةمص 05 71311 7

 (9) طع 4مصعاعمأا5 01 طع تطع معدنع ططقو طعار عع 8ا1؟ةنوهط هضم طع ةوادغط 04 8[وانصأ
 (ةطحس متغط اةطعت» 1ع طعصلف (طم]لتسع غطعتت“ ط0زكد) ةهعاقسأ *

 (8) ةصل 14 اطعدتتع طقهعل طععص ه طموأن ائلكع تفر [طعز طه 206 5201160 انف: طنغ 1056

 طقه نقطصع 12011 115 57616 211 لت 320 هاللآأ 6915.

 (4) 4رحلا 56 ةرعصأ طع همتعطا - جصل ؟طم5و0 طقهق هاتعطغاسع ةغ طلق اعدغ د عاتعفأ ةانعط

 ه5 هاه, 506205 (غطغع متعطتغ ص06 تصصتا7 0131 01 طع ءاعا“6هلطات عتأ 01 طلق عانعقأق

 [(5)ر : ةقصمل اكطحتط هدد جدع ه تقطع ةععمات2 140 ءوتتهأ 1 1120طاطنز : ه0 21:ع؟ع مص طتصع

 طتغ ه8 هع 01 غطع 61563 هدناتقعا؟عد ؟]

07 

 126قعءالمدق هد طف معطغ هغ ]ا"هنك همت, هضم غطع مايصل طع مءععززع0 (طعمع ؟عمصص غطغع طقصل

 ه4 الدق -طتتس, عطف محهس 02 ]كطقأط سس (ةعع ممأعغ هغ طعوعتسستس# 04 ل0. آل. 1

 (1) 7117 ةطع (0طتعأم 02 طفح ة جنس * اسمع 711 غطقهفغ 1 هس غطغع !طدتعطأ طع 6ع

 طع ءوجقع 04 طع طماتقع 05 لوتلهتت ' :
 (92) خردل هجا-ال[دمصاتتو * ]208 11 غطقت 1 نعمل طئص ةعوتط ةص0 ةعهتسر 02

 ةرممدتصع 01 1"هتك هج-آظتلج, غم 1هعع ااطع 10ع, هق اطع طاقسضلع ةتتنماا ", 0عرنمات2660 ادإل

 اف عودم ذر 15 ماتا طوعاع ةعوتس ة20 ةعوتس زسأغم طع

 1١ 72.26. ]طماط قلل 2 هرجب “056 و4-1 1ل8طل', ه م10معل“ 06.
 3 [[[طحأ طلق معوصف ]15 م06 كعوس ةأسعع ظولعتع 685 ممأ ه١ اآلوممقمأاع ةامءاعز 3/1130 هلقم م0ممعت"أإل 3نعضقق

 طف ةزددع ه2 طتسغطب طاتسغفطلقإو, 206 0115م1.
 4< 0, «“(ةلكتسع طع موز 051:05 ةطف كلمصاط."

 5 3001610081 روع 006 127 0111 16.
 6 0م «“1لمادصلم ه2 11و همنس'” : (طهأ زفر طع اهينعع عمد 06 "1 طعو ه1 "طلعت “قست طب كوعمكليب طلق هم

 ساطع ف 16 ططمقأ 2051
 1 8115 همطغستطو ةسصمدع طع لتئزوزوصق هك “طن 8 الودع ه6 طلق طمع.

 5 ]م (طمع عوبمم ه2 8[هتمز» طم 105 ه2 طع ماهوزعتو هنعع قفا طزت ةطانقاا ص 911015, ه6 ؟طنعط (طغعتم ةنكع
 ةووعم (طقأغ طعحتك هع مهسصع ةهصل هيحتوب ع ةطقتسم زص اطع مسمع (ه ةامسوطأععل يصعللب مطتلع غطبففع ةعع طاققلكب
 هةر مم ةطقتعر هسا هع مغ ذص هدآزت غم مقلع نم غطف مايصطع» هل عض. ؟اطعم 6 ه1 (طعوع !مقمأ ز5ؤ لعفألمو

 16 15 مووزا1م0ل طوع طف عوبصعمر هضم مانغ طوعلع اصغم طع طق ةعقلمت



00 : 813111. 15 .: . # 

 (3) زظاتطعم طع ةلسعطعل هصل ةنصعل وعز 06 1"مردح اطع اطتنات5أ5 01 126 5
 هر دصل هلل غم طلسص د (0عأ طعم هدر ةادتهتوطخ 1011731 261761 اقل

 (4) ةمدل ]1 جل صمصتمامال طئص اطقخأ غم 13 ءانع هن 015عدنوعع 10 8 122812 50 1هدع

 اخع ممأ ريانأ ةمرتاط طلح نصمدأ هانم تس طتعط تهقع 6 15 0 06 طع104 51 .
 (نر :؟هممجأ (طمس مما (طقغ اطقتتت ةرمدتس هيتع ها] ءمدعطعل ةطانةلمطق ه5 2طع) 32120 01 ظ
 نعأ ن١ ءارهسيعع نأ ممطاع ءاوعاعز هم طعفتم أن طرت لو !' 0

 (6) 1[ لمدزعسل غطقغ 600 متعطغ طعصمر» اطقغ 1 هصلتسع0 مهطتعطتأا]: زو ه0 آن اتم 1

 لممحلمل هج لمح انطع اطهخأ هآ جالا[ نمطق0081* 1 ' ٠!

 () رن مصرع انهم - هسا سرع اناع اذ هم !ةعطغ اطتسع آم هبعإ - ؟ءةتلو اه 8068ي1-ا
 طصسخأ هأ ة[ند-طتع طفح ةرمز1م01 طع طعجتتاإال 01 دوت 1926

 (كز المل حمص كلا درسه ةطقلا 1 طع 1 1 اع هصع-عرتعل, ن6903[25 ه2 2237 1ةعق ا ةوطخ
 ن مكدسل -- هما اطنخ ةطقلا طع مصر ةععانفع 2 هلل 255ةعممط1168)

 (9) ىلصل ةمماطب (طعك اطصمتخ ظدلا كعا1] غطقأ 1 لهقطعل ةعداسمقأ اطعم, هد طع 67ةطتتص#

 هأ' 1!"هلأ هس-[كتان, نك ىهصع ءانئعاعد اطغ زللقتت  ةعواتط 30 38812

 (10) لول 1 ءعموجمل صمأ نسألال مرت طبعوقأ هلل 227 هطق7ععاو 171:0 7706© 0

 كتان ةاععمسستسيب طاممل ]1ع طع آظلسعع 01 ه 11[5م60 ة1]1]ععط 610

 (11) ]1 ههلل غم ه همنا اطع انعم ه1 ىطتعا 15 001 7011160 1ماانط (12 0ةوخط) ” : اد 8201

 اطلصع هدناأغلمرب: ؟ءرتلزت 1 1هنأ] ممأ 12 9117188 0115 107 2112056 !'

 (13) لصل ز6 (طعرت (غطع ةمعصسصت) طق طغععد هب طمدأ ]ئ1عع هن15ع19ع5 ةذص هاتان, 67

 طفل ممأ ةرتمز160 نق: طاتغ طغاتع ةحطصع م01 5 2 5ة[0عاع 2311 05 5085131 50108 :

 (13) 1طعرت مسعف تردمس انك ا؟اغط هل] 5طقطتعتم 01 غطغ ط1ه50 ماهتمر ةطل طع 6

 هآ قلاسطر, كمل زص ءمهغق 01 2211 01 طع 1.

 ا

 )1١( 8١م رعصأ ؟مدخطر ه مهيتارت غم ةععوار هصق ةمدتتعل غم طع دمط]165 ه2 2ةمتسر هه

 كك 0 رىكطعم ركع معمدتل غ6 جاحلدسص ه ءداقستاإ 10 رمطقت طقل جمع

 غ6 هآ]دلوتم “

 (2) محل ا ردح ممغ ةصماطعم ضع طقت ءمد10 طما10 هتتن ماهعع : 7ع ةهدعاطخك دم طعام .

 امص هنأ طنغ هزت ةردعمتسر اص اغطغ 083: ه2 جاقتتم هدم نطقت طعصخ نزح ةونص6 7016266:

 (3) ادا معععع 010 1 هعع د اعتس اطقأ ءوتتتعل ةطغعت ةغوصلوت0 غم طم طعاما 01 107

 مميفاطعل طرت نقر هآ جلل مدمعص غطقك انفع ةمعععاطب

 ١ لطع مهم هآ ه١ ؟هسامعفف طغالأ طرت طع طوعوتنوم 6و ةعصمل“ ذم ولع ]تولبعدتمب ىطعسم ه هحسصطو» هع طف ةسطق

 0 1 تنصل منعا طقس لعجتلطلا هعع رز 011 0/ 11 202م (1885) 08 87-89,

 لئطرخ “لللدع" زع طف مهرجع هه ةفممتمع ةامصع غم مطتعط "عنوععمعع 95 مدع ذص الع 0835. 01 قةعوط

 طعهأ طمصنعمت طك عرصعنما تدطساهغلمس, هع اطع اةهءكطوط اذ ةانآ] ءكاصعات تفقس طات1ه5 60 ه6 طم 111 عمن 286 566 1

 80 5 اانلطلا

8 / 0 

 انام زج مم متععامن5 اطهغ ذغ ةطمنلل هممأ طع ةنانقصت 06160.
0 9 

 0 ١ سأدمأ طعفممعاطل ه6 لع عععوأ عطف نأ 1ةهصتمستز ةاحادسمب طمهدع 08 ١ 1[نسلتأو رماخنم عع, اع

 مامعادم © 1ان1لة أنا ام 5ك! عط اطع 100 [:61مرعو 216 110 001



 0 ا ا : 0 ل لا 90 سيزر 4ث لا هس يال الا 0 ا 0 م مم 200 تملا الا بلا عج ل
 هديا لل 0 1 ا

 0 06 "طم طنما» اطقهأغ 56 هجنع طغت طعغاععس ذص اطع هممطلو

 ش الا ه0 118-5 ةتتع انطعإل) ]تلكم طمتوس هك مق“ وع هموم ”000

 2 ؟؟طتعط طع طم -طصهاعوتن طغهأم ذص طع قدئع (غم طعصل طعس ذصغم ةطقرصم) '.

 : 6 ممق 6 ال هممصد طع تطوع 04 فخكسدق 2 رتغط هدحنع اهصععف ذص طع لهتعصتسعب 4
 ىع 1616 ةذص انطق 626١01 الكيتختمل دمصع طانغ ؟هددعم ]اهسعصسأسع طغت لعمل

 () 776 دممع0 ترج ةطف ؟؟هسسفد متغط ءطللل ه2 ةطقستنهطر, ةهقاعم غطقغ (0هد طمطععف)

 طقم ةتهصرم1م0 نصلعت» 1006 زص 1هتك هدع-اتاج كاوطل ةهصل 1طقخغط ةس 7

 (8) ]ع1 جامصعع ط7 هدجتن ة106 - طع ؟مدهيج طقل "عج0ع7ع0 طغت 1عدص هص0 اهصلعب هق
 انامع ؟ءةطغعس عدا عهالمرمءنتق 01 ةطعفمم 7160 ذص ةمعع0 متغط طع ةاتهتعطغعد م0 ةمعوس

 ةطقأأو 1310 12 16قأ 4:

 (9) ةكردك 7ع طائمدعطغ ةص اذطغع ه1 متصسع هنممد طع 13564 04 1[وزرتقس ه 200 ىطتنعط

  هوجهع0 طغت 7هدحعب تخط ءطقلل غم عتكع طتستط مدعم هعاتتنعار طتعمدعأ 1عهتع 04 انف ؟,

 هلا

 ١ (1) ةقهى010 او طقتتت ؟, ه0 ةئهطم1ع ةطعتت 1205 71611 137 3781137,

 2 101 دطصممادع ةطعصتح ةتنع دحعا> 01 ءقصتتب 1
 7 (3) حصل 717 غطع هردعمتس ه2 طع 5هدف ه2 "ةقسنت

 1 كرم عماد ةطعتت" مماز»أ5 01025 01 ع0 1001

 (3) '1طعر جرتع ةطق ممعص0عدت5 ه4 ةطغع طانماععد 20068,

 رمطعتت ةطع طرععواكمعو عتكع 20 طمع 01 2262012

 (4) "لكاطعو جددنع ذاع طمع غ0 ةطمتغع, 1ص انطع 1210 هن 71

 ادع طفوا و-ةتتتعل ج10: 12 طلق 7227/7/7“ ١ ه2 غطع 2096 :

 (5) '1"طمور ةنرتوتعاطغعس ؟طقهأ 15 تكئ001ع0 زنط غطغع هانانأعو
 جاطهأذ تسع طع لدعأ-ء10035 56 طتعط 12 هلق

 (6) 1 ةرحتمتة, 061عم0عدتق 01 طع دتعطغ, ؟طهأذ الططع

 اذمد هدنع مهدت ع0 معتمدنعع زص انطع 8عمععمعد5 01 8عطخ.

 1 ١ ]رزؤ., “وك غطع طمو د صقاععت» ةطهمعو (طوزن طعوغاسو) طمحتو ه6 مقطع ةصل 3م'صم:."” 2هقأ زف ةهتل ام طع طع ةدصع

 1 ةق همام («ةخلاطآق0 71 25, 29), ه اعمر تاقربطأ 8 الات ج 803677: ([ةتصلآ 1]8آ671:/8) 15 120/56 9ا6 ةاقانب هس 1[

018130 3 

 2 2 76, 5 3 311 غطعوو هرنع التوصقمأأاع 0[5لعق.

 5 4< "لاطع "عمم 1102 01 امدعب زم 7. 8 زد غطع ةورصع ماهعع هقاذم 7. 7 ةدعوهعفأك اطهأ طع اععغ 01 طق 1016061

 3 ومعروف زو م»”نمؤز ةطفع 10و زذص اانع ةمعمزر0ل طعصتتةأز ءاط 02 ءمندعتع زك اطقأ اطفع طمرععو معمم 515 اطلق ودعطفعل

 20 ةوصعوو طفا4ل طرت طفت 106+
 0 5 طورمومطتومو. طع “سطع هغ ةوزركم" زك ةطع ظدصتحا-1هاغط ط. اكهكطر, كطنعاط طغال غطهغ "6ع.

 6 ٠ حسمت و ةتتطو 0عوععجل0ع0 ةعورص 'قسصتس ط, ةدكمهكط هم 0*مغطغتو ه6 غطغع ظفصت 11111
 7 5 طع و7 /مر» زك ه ةاكتسا ه2 ممهتا 4ءعممصقتسع وصح غطغ طعاصعغ مصل ةطتعالتمع طق هععلب 1غ همر" عقمممل8

 22 ؤم طم همتونسهل معوستسو 01 ]1هانانع] ح 0
14 



40 60111. 

 (7) ]مدرج 00 اطمرت طعم هد ك50أ ؟ةحاقتع مب 3166 116
 نلمرو هارتأم طاممعع هر لص ه طاصصتصسق 18.

 (ة) لف ةنرع رورو طموفأم مطتعط رخع منغ ؟05غأو
 ارم ركطم طعمموجم طق ةصغط ةطهال عتسع جمب طق ]عز

 ىميسمس ]نجع طعصمرل دركئطتعا ه1 طعس )6ع 86 ةماتعطغ 10 ةأانهع1(61)* 85 0 : 0 (وز 1[طمص ملا (طق مدرع هز طعس طعس اطغور 2 6عأن 10ععاطعال 8
 (10) مون * هطلصم ةمرتتط طضعطخغاوت ركتطعص اطتصوق ل6 102051 001116131 7

 رمصلل هعررفعتموعم زك ممماعتتعال (طغعامدع ةدممأو 20ة81528)»
 (11) ةلصنارا زم رحمت له مدقأ اطغدتع دكوف هل ةومطتم1عر

 دم طم درعطم زج زصاتعا][ععصغ عدتصف 1؟15000مج 0 161.
 (12) ]16 زج طانصسعل رعطم زج معصتقك هبل مععاععأ1ت1 ذط طلق 51 695ر

 ىتانممد طع (ةقاع زذ ءعودس دسم ماهتس غم طلسم طم ةععتتاق طلق 1011 209761.

1 

 )١( اسدازن ا!أدع اطسمتتتو خطها 1 هدم طعات 6110و

 دس اطمخأ 1 هس اطغع ءنطتعأ ط0 1؟ءةولتق طعقات ةماكعاط 12 8عطخز

 (2) ةلصل اطقغأ 1 لكعاا هده ططمات0أه12-10
 نأ ىاماعزت اص اغطع طتعطعفأ طماطماتلع و

 (3) ةلصا اطهأ ]1 تعدلعات :ءعوألمع ةط0 01511ةقأن

 مده -نكمم مضتمدتس# 1ص اطع طاقعأاع ل5[ 5111160 ط7 ة6غ16

 (4) ةكصل غطهأ [1 لهفط تممسص طعس رمطعت اةطغزرت ةتسعط ه2 طمع

 رىتغت هس هاامعأاع ةءعنعع» طقس طع ةمدتسع ه6 ةطق انقل

 (5) ااراغط سقت ةكماتل آ1 هرصتخع هدد عطف 037 01 اةخأ1عر

 ”امنكتمب لطص ادتسص طع تسع 01 طق هزم ععفأ مقتل

 (6) "طلع اطعص زك مرت هولنتماتس علا - 57,0010 ةطقأ 16 101

 ننال ةمع اعصياط هل لميتد رجتغطماتك ةطعتعطخغ 064 0عءوجإ

 (2) قلص اندازت اطع !هالع ه2 "ةسنتتب 27

 اطقخ دكع طمال اطغع معهلع ه2 ةطغتس ططماتتأ 05 21017

 (ذ) لص اطقتأ رع هنتع طق ةرجوملمصعس ه2 ةطغ هزت ه5 طوقأاعر

 رىاطمص غطم ةتصا-طعمتم طم]0 انهعاع ةصق لهدف طمأ

 ا

 طمض عع "11001 ةاعملع هرعع طعفاع ص طم صحماخصاص ع 1؟طعات 776 عها1هز» خطقاتتطص . 0

 2 جضأ ادع لم غطعزت فضعت دف وص جه "900 ىىطتعط ةلتنم انج ةطع لدتق5 اذ 0 ٍ
)1( )(111 

 ل ذل 6 1

 آم معدمتممع نأ ؟. 9 زع هايف دصضل طع اعدغ ةععطتق غ0 طه 600١ 2 7.6. قسأل“



263111. 107 

 00 1-1[ ه قدا ممرورم 168963 معرب طصغ ف ةاكدرو :ءعملز ه200160 ىتغط طع انعطخ

 20006  ىطتمال ةمدفاقسع  مملستسع ءوبتتعو "ام طع طمدصل هد طتق طدعات
 > (8) اطعم طع نتعس ه2 ؟؟هجن هال طعع نر غطعص ةهدكط 0ع طع 5هصق هك ةسنتاب

 22 1هولتسع ةلمصع ةنعولق, ةوعاط هدق هل طعس طع طعقأ هز ذاق ةامعلع
 5 74 0م (طعدتح هتنع اةطق طقاسسقر هل اانع تمه2-11موأغ5 1011 ةص0ل 8هدكتسع : غطغعزت لوعط

 2052 ةطمزت» 6[5ع0ف ةصاغم طع 287 هق ةطمدعات طع ىطماع تتطع ؟؟ءدمع زم طع عاام هك لقا

 (5) 8وردعأنخ صصعق ةطعإزت 1هل] هك لقهركص نمد "قطو تخط ه 51100ءع2 1عانما, 220 8غ
 اطعر طمماتتأ انز: 10 اآطع 8502 01 ةا-لوتتل 13 ه2 1188604 0

 (6) صل غطع طميضسعطسمعس ةكممز» . لمجد ةعمصح غطغع 721167 02 جلطع ا طنصقط, ةص0ل (طعال

 طم]10 ةطعتتت 1دصصععو سعات تعمل (101 غطغع غطتختقأا)ر "ع0 1غ اطع 81000 04 طق 26ءاع- 7 ءاطقب

 (4) 14 ةطمتت جقاكعوا اذطق 600م 01 هجن لهزصع5 زنط اطعتت 809ءصغات عع هد غطغع لهل 01
 جا-ال[تقط 2021 ', طع طع ط71ه7عنأ ءانهطت م1025 1791© 12 011159

 (8) طهر 5111 غع11 ةطعع اطقأ 1[ 188 1 10 هط818ع0 ةعقتس 2520 3عقللت 212018 1
 ىىطعت اةطغع ةمعورتج 7ةدنع 5176160 زد اطغع 087 01 م1655 3520 ٠

21 

 مى رتموح 800:عوووهل طر ءقةستع غم ةهصعالةطتعطقط ه4 18طسطوتةمر غطف ؟ءغوعوص ممعأ 1118 همسع

 نوفق 71730, هنن-ل7701و])0] اطعتسع ةهص ءصاغطعأ

 (1) 80! مط0ص 7111 ءودتاتو 10 طمع ه م65598هع غ0 7217280, هد غطغع طمتصتسع 04 طع
 طم]1هز؟ ماهتسر طغت اطالع عتكع ص0 هلع 01 105 15 معه“ هن طقصضل

 (2) طع مممددتتسع 7؟طقص طع طمدوعو 02 عطف 86صف 01 اكالقط * ءمصنع طمحصع ؟؟لغط طغت

 طءوقهأ5د ةؤولسعل متكنط "عوالم 7

 (8) صل 72317 10 نق طعامدعو غطغع معاطغ 01 0ععاقامص عرمان لهو ؟طغعص طع ”ماأ

 ورتعع 15 مهلع ماهتس زد ةطغع دمها عاتو 10 01

 (4 ةص0ق 1 هطقألا ةسعاب )008عع ؟16طقاتغ عماصع طعرتمص0 اغطق تعطغر هدم نقلصع ؟101ةدغ

 ةرممععات روطغعت هج 229191 15 50 عطق 53: طحعات :

 (5) طع زد0لععسصعست ه2 هدم ه]121166 هصل م”ج0عصغر, 1,لغطماتاغ ه هنأ مطعم غطع 602-

 هورجتنسع 15 همس[ 61660 ررتغاط طماتعالط 5ة2معهلكل 8.
 (6) كدت 7ءهدتار غطع ةؤئغو0 ه2 ىءزيطخغ هسا عيوجتغو 15 013 طعهغلمس, اطهأ اهلععف غل

 266060 نسم 10 ةطماتعطخأ : طاتغ ممتن 15 ماءمدع غ0 طعهل1هدع 10117
 (1) 764غ 2117 15 م06 0ةمعدلعصخغ هارت هدد ةيع: طع ءقيهكدمف 015معتقع اص هلأ 0116ع-

 1مدف رتكط ةطع ماعععاسع 2110195 01 ااطتصعق 0
 (8) كرص1 هه 1من طع 5هدق ه2 ظدعاطت4 ", غطعتع طقق ءمصصع غم طغت اغطغ 226558846 05

 عمم0 ءمرجطقع]]هدتكر طاتغ ةطعرت عع0عم0 206

 1 1غ ز5 ممؤغ ميمطهطاع غطهغ طع 3[نفطقوودت» معمل وصمل طقم زف ةطع (0"عقك ام هلعاندلجستس "ع[مر"ع0 ام
 2و 95

 2 ءةيوتر»"و طمسقعر طف وصلات ]وفود 8ع ةمطق 01 اكن
 3 8وعط1ل, ةمرح 04 8هنغطب 502 01 طه هاكر روف طق ةاطعت» ها ؟قطق هضم 18طتناطإل ات



 1 111 ظ ْ 5 3
 (ور 1[طعرت معامل مم ةين517عل 0 لمزع هل وزععس, هصاتل 6 عمزمتمد * كيت

 غم لعازو رن, عسل طع معلا ؟8ق انعدام 9 ا 5-1 ع
 (10) قيل ةمماط, طرت ةعداعمعع 15 رىاطقأ رم اسمو عال, هت ل7 ليدي ل
 رد [نككأنأ ام طعم : 0

 (11) آ[طعم (طعرب املعع اطفتع رميت ةعيدتسقأ هاطعتل ]رودس عدت عاب 55911617, 116 189732 8
 طق مهغط نق (طغععب طغعمتتمسم لآ 082685 5
 (12) لول ز6 (طعإزل موحك هر ةيجولمتأ هن طمدأتاع معمماع, ذص ةطعتت" 1م ععمادتتو 761117 66 5
 هولا 10دع جصل طع للدم ممم ه6 8

0 
 . مع 9 .٠ .٠

 للعم ممدرعم» هك ةم-اكةطتعطمطل غم طع 1ه"ءعماطسع *

 (لز ز10! قيصر (طتم ممععدممم ظمصسص 717:50 غ6 !ذ6ن16 فستع: “(ةتلج طع 2010م6
 ماهعم ةهع كمالزن اذ مداطإ

 (2) ١؛4كمل (طمو ةطقلا ةيععار ةغافتس غم ععمجت او, هع طه متغططما0 (ظمدم 10117), ؟؟طقأت
 نرتع غطمو هنأ مت22160, هان طع 1281713 810158 81877

 (8) ١ءقم غطمص انلع طين ةلطعم هدم اتلعع خطط 8ونق *: ةطعص ةطقهآ] )00ععاتتقلت 5
 عاطمع ةصل ءايطغأ ع1

 (4) ؛ليمغ ممأ ا!نرئطغع صتصلعل ءمصععتأ 17 ةحكفوت دوتكط اطوت 7؟15لهدد, ةطل 18520 1566 د

 ىن ماهعع ؟طنعط طقق د0 8511.
 (5) ؛جم زغ (طععم طع هص هزكصعات 01 ءةميصعاف اح طلقمستف ” - 1طع7 51:011عاطأ 10 7388, 2

 عطعزت متعأ اطععري اطغع طآ1متأ# غطمات 1201965أز

 (6) '؛كلصل ءعمامتمازت طع روم همأ ه1 لتكأوسك اطصقفطتم 50 [طعع - دقت 1167 40

 طعم ((طعممبعط طتص) : ةصل ؟دهخطكاتا 7؟ءانع ]897

 (0) “لطف طمععسعم ه1 طكهصتتلماط ؟", 2015 112516303 ها [طق]71 6608[5ر 2120 ]11171819 071
 طفت طمضأ اطغع ءدعلع ةاهصلقت ؟.' ١

 1 ذه سس يب 0 - نمل 7 تي
 تدلك 5 . . 02]إأظش7 17 ف 3 /

 “1010111000 الا اا لا

 ١ [!مهقزووب مككلا 06 مّلحلا , وف ةنهعموامل طز طوع 510

 * 8م هسع )اق. ظنا مك هطوعكعل زم اطع مماعق غ6 طع قةضسوطتع اهعار طع 10 ممعاتم 5ععاتتو 29667 60 18

 آم اطم همعكمت» ام اطلق همع. 3 1.6., 061788م5 26761 96غ 12

 ٠ زلتع نمعلام 'كصنتع ط. ةلكلتاك, “طع طاوجع» رتغط آهصععو.”' 1

 ٠ 80 هزيع امج(: طنغ اطع 12[سق»: "عهلق 11ذ5ز ( ىسح) : 1115 19 5 ممسع ه2 د 6"وعأ 1هد* 10 اطق طماأناظو 1 .٠ ٠ 0 9 / 0 ٠

 اصملعصمب هم "رح, مل ةععمف نمعنتامطاع طغععو عرب ممدمق و 11ه م»-طعوسأند ع 510111 01 ةدحل 111 106

 طعمادعر همل دةعكعحل ماهععم ةعع ىلاعل طع طع ههصعب لععم»لنصع غم غطع مص عدادت"إت 11هملمطقاتهطب طاهغطعل“ 01

 ّ . 8 ٠ 5 0 2 ٍّط 9

 لصنع ممع طالع زم طع ةريطغ ذم ةكتمصط هر* 11زورل. اوباصأ زك دم ةصطتئممدم مهدتلر ةصق مهر دجفؤوظ ةأةط 6

 طوب اءئالس ه طامكع هرع لزوجعامر»' (ةهع رسمان10 طع طع ]ووو ن4 112 م0ط هله طل, هد ““(ةطعرت هطغوتطعال 56007”* (ة8 ع .

 مداوانا طف امقعصتعل امم اأطع معمصأتمال 0[ 2810615. 1

 * طع ملزاع و( !دعمقصمطل دمل ممغطعت" هع ةطوسلعط 520 1177158 15 5.

 ()ع مموعتطا> الع ءهدعاع زائ5عاك دكت انصع ل(5 ما"عزن هق غطع عواتلغ 02 ةطعتلا 2201 عو5 : همم 8151 عطقات 1, 10-12.



 نر فمع 108

 لح 0 9 0 0 071 نا هسل ةسسغق "ةصاعمطب طف فعاعطعونعل طمسرأمو هك

 2 طع  كط 2ءمزصسع هصق 1هدحتصع طنق متقن عقم كفطامط طعطتسل. ىف ممغعل ذم اطع كعسطتعب زأ

 1 2008 ممهقتطاو مغ طتق وعجصعمغ ىس طع طرت “قيستعب ةلمعم "قماحعمطل عمق مانعط طلق ةعدتم#

 رص موعوجنقر هل 88 م"مطوطازت 06م0 ذص 014 دعم طعاوبع “قرصتع طععحتمم ؟ةةتطمانق مق 2 1322107.

 (1) قط صقصو طق ءطفضسرد]ضد 1 طهرع 1616 0630 هد جتماتط0, ععصعءاتماتق ]ص طلق عتااقب
 طع ءطقعأل 01 8. 21112610115 11156!

 (2) صل 1 طقم 1626 طتق هدصعب ؟طغاس عل اح ههه, اه عصسغتسم طلسص 8غ 60
 مرد هللعق 01 طلقأع» 1

 (8) 1 طقكع هاوهلطعل صو طسصتمع اطتتققأن تغلط غ6 0 01 "ةطور ج20 1 طقأع هد

 . هلل طتسلق 02 ط6مأز, خطماتعط 1 عدتتعوب ممؤ دةعاط طغتنعاإل !.

 (4) خصل جلدقخوعطمتتت * ةدجعل "ةصخمتمط نمد 0ءدا”0ءاملمد, 5مععلتسع 85983 تخط طنص

 51711617 ه5 ه ةهلعمج 091:65 هذ 15 21:7

 (5) ةردل ةطمتت 01056 1هنكع "ةطاقط غطغتنعي 1ص طع ت2105[ 01 37013دزب 5798111015 19120 0
 مه85ع0 اةطع دتعطخ” هر غطغع طوعاعف 02 عها1مزاسع 516608 :

 (6) '1"طعر ةدسستعل ه2 تسل ةهصل 1-21؟ةراطهط ط9 1هدنععب هد غطع 083 ه4 طع لتقهقأعالب

 هر طما»:مادعاطط7>:عل 10-511117 ص ع قام عاق.

<9 

 (1) 56 عووع ةطع م56 ه2 ؟ءفطو ذم 0عاسلع زنط اغطع هممدتصتمع 8 كتر 11 791054 9

 2 1988 ممزكم> 5166م2 :
 (2) ةد0 15د ع 010 76 ممهاعع 1م: لل سسضستهط طع 0337 01 2215101ادصعر 8220 101: طعتل" 12618[21:0

 3120 11017 هاتت' 105 اةطقتقأ 185 5131:60]

 (8) 576 116 طغت ءيىطصرتو 1011 01 70015 05 51000 ه0 0680 ت0د7مدعع, 820 ه7 77 عاتع
 13م 121560 ةطغع هد 01 ةهطعاتتفا :

 (4 فهصل اغطع مائ0م10 ة20 7ةلطع]0م110115 7985 2ةقعل - ةهمء طائقتمطغ طئست 00195 : ه4

 6 طع طحتتتصساط]6 57,28 هي21[غ60 57 0111 ا 5.

 (5) 16 هاو 1315111 هبل خلطات ظفعتس, هدد غطع هممصتصع 01 طع 2011019 ماهتطتب 0

 اع ةعمدتك هزعمه]11ع0 غ0 15 ةطقأ ةطعزت طقل كمدطع.
 (6) 02 ته 1ص طع 0837 04 جامسسم هدتع 2016 ءطهضص مامدق, 1؟طغص طع 015غ هعاعط

 مدان عاطط117 هك اةطع ءمصحتسع 8عاجأتو

 1 8ءءورتدع 15 585 5مم 0151 طنغع0 زنط طماتصغإل 20 061618.
 2 "86 مهتمع 04 طلق طوصوعر ممموصأم ع “طقتلتمع ه ؟8طلغع ةاهن“ (907107*ه7) هرج اطقع ؟هد"عطعه0."'

 3 8ءءولتوع "8105 معرف ممهلع زص غطغع مممدخصتمع 161018



 م7111
110 

 (1) ة[هنصغعل هد ةطمتأءطقتسعل هامملد, 20516 01 06[8]كر -
 طمع مرممعم هسا بيعسعغ رىتاط طصتقطأق 08 ج20 010

 مز ا)1طمغ نسصع عجالهمتسع طقح ءهصفعل اةطعانت ه10عو غم ةؤدععوسح 11 8 6
 مهعم غطم طمعا (طفتس ةطمععج (صقلع هأ 0316 هم1عو ه1 1ةعوخطعاث) تناتأن 6 20 ( ١
3 

 طف عامصزت مجتمانضلل.
 (9وز قمل وو طع طورت هغ طع طعقاع مع 1ع اهوتأ ارم ع ةاولص طرت هب عاموستسير امم
 هلوععل, ممازدطمل ةدكور«ل ' 6
 (10) 1*”طع صميصتسمب اطهخغ طع مامممدع1 غ0 3ى0 ان) 0 قعاش نه كلأثط طلق ]ه281011ع طخ

 زيزع (قارعدرسعم ]هلأ طلص تا طماتأ ه طهعالم8ز 3
 (11) قمل روع معايسمعل طمسعر متعط دكتغط م5061 جال هدم117 عذر 1ةدلتدع 2102م 6

 رىضووسمو نيام ة00 ه١
 3 ٠

0 

 3 للمبعمل غم غطم مطع هك كةمسنن 5 كوكمتمطب هل مععماتستتسع طع ةعا1عر ءددع2ا5 05 8

 عوار عارم ,لوكم ط. ]نلقط زص الع 0011 1

 (1) آلم ةوصف نول "قست, هاملت رمان "عوتاتسع ةهط0ل عتكع 2عع0! (نهدمعر ءماتطأ 112 087-10 و

 زن لمزمرجق 10 180101 50111
 (2) 136 ممأ (طهص]علعمه 10 هع ]1هطماتتس ص الطعم 01 طم]ق[01طنطعر 7؟طغط 11616 ل

 لمان ةهمرتع 01ه( عدفر رعوه اطع ةاعطعقأت

 (83) قفلكر هصل زئع ةطقهلا اعمسضسمر 0, هتنع 0ععلق هز ذاع مممانطتطع 01 1051811, 3880 86

 [2هود ه(, [انمسدخ أ, هدع طع غععاط ةهذماعسمع0ل 12 18ةط10و
 (4) قمل ه4 جلد ]كدست أ, ركطعم طع ءمصممطلعو 05 لونان ةااتتتطع0 50 7001 طقارر 48

 ا[[كطمغاطت مس ءفصع هدب عماطعتسع متعطألتا7 ةعولطقأا 7011

 (5) '1طهأ غطعرت ملعطغ اعدت غم ملعععج نات ةاتاططةأةةطغععر 310 65 15 ات : طاق 27 5
 طور دمطغأ 0عداضتعأغلامس غ6 هلأ طغت طمتعطخغت عنا دعا

 (6) 1"طعم لز1 ]1 تصعقم فطلمللقط طعتنع تخط ه 5ز01:0-هنواعع طعامدنع ؟طتعاط 50

 حق نتمنا عل عع ءطقهس متقت هل عع د. :

 (2) 1 1ع[ هذعتطعمركدب هم طع طوتنع ةدتاطب ءوقكذ 60 عتمسم0, 1ك21طوتكهط “؛, ؟طقأ انك 0
 طمرتم ممدعدمل ةطهتتات همص نأ 20

 (5ذ) 34 هكبزإ[ هاعمل: ةهصل 7210 05 طع [[نرتهع 5 علل 260070 2 هز261:-[]115, 8.أن

 نتتصع اغطق دصفص 72010 لعدلا تسزانقأغازل, هصل طاععمأ طمع اةطق 080 02 001

 ١ كهم الو []1 2 1 ثوم ال0 000 7

 3 كمم الو. ]]], 8.

 ٠ كمه زو غ1, دما 5١ ةطقأأا لك ؟. 10

 ٠ مدلل هلعاعطمتاب دم هك داسطملطتلب م ةصمنق طتع# هآ !ةررت' دتطلتحتولمص !!دططقم. 116 طهءدتصق ه 1[هقانسم
 هطول طعامعم طلغق لعفتطل ذم 032 خ1
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 : : 8 8-5 ةهدتوسممأ 10 نر ءزنإ ةاتعدج 01 هدمت عر ةنتل 101 توعاتر 7 ءقج

 56 ديب هد غطق اهلا.

096 

 (1) ١16 ةلوو؟ 7١32101 ةمد ه1 <40 ج2-1[هلقم ', ةهصل نم ءكسصع ؟؟هق از(, 001 010 6

 7سن0 10 3177:

 (2) ]ص قةعكؤر غطع 09 غطقأ 56 ؟2عع0 اطعم ؟زغط هب طمتعاطغإ تطوان 081201015 204,
 11 01 كقدسماتاث, عتطتتع 20 2010 غم جغغةعاآك

1 

 ءقيرستس همر ه2 ة4-[نكمتار ركتغط ه طقصل ه2 طمضسعسعم, 1ع هع منن انممرد ؟قطقب ةمسمدع 013

 2810 ه1-لظكطهتا] 88 هغ طع نقسع ةمزمانسصتسع . خم ءقستع ممم لسحتمع ةنكمزت اطفع ىماطنعمل فصتعأفب

 27310 ءمحصع انتر رتغاط طلئس. فستت'ب 110 8 م0 معتم عطف معونع هك طلق ممر, ىلاعل هدغز * 1 طم

 086 غطمات هصغ2** 27210 ةصقتععع0 : “1'طمتب اصمررعمغ رمطقأ 1 رمصأ.”' ؟ةسنتع ةمنل : «1طع مغص هلك

 ءفطو مم10 ممغ ةمكع» طقم غم طاععر مصور ةممتافر عسل مععطتملعم طمس هن]لقغ ممغ عجتم طعس

 طعؤمرتع 1 مه0ع غطغعع ةمقهأع ةمصعتعطهت غطمات 170108 سمع !ز1عع.* هنل همنل : ©« 12ههغ غطماب ممغ همع

 (طهغ طف تمررعت" هل ه2 طر ةمعو» 15 ةطقأ سم0 2 «56عول', ةجتل قست, “طنغ رصزإب هول طقف
 رمعمعزأجم4ل صم طب.“ «1؟[0ن108غ طمس, هه10 2210, “غطقغ 1 عوجو طقم طلق دصرت ةمعمع2' "قست

 ةسقر م60 : « هو: مامصغ 1غ ص غطقف ععمسسصسلر ةهصل ةئوصل ةموعأ ةعوصت 1غ طوقوعاا** متل 010 عمر طعص

 «قرودت» موآع عطف ةمعقتن, ةصل ه8 طع 0104 همر 1نطوتكعط ةمص هز ةهل-15كغط هك ؟ةطق جلامرعل ان.

 «0 72210: , طع هضاعلب “طقحع هغ طف مقهصل'' تهتل ةسقز ه0: “77 ةعللرب 1 غطلصلع هؤ طل ؟طقأ اطفان

 طتصلعمو“* (صعوستسم - «1 ؟ءو طئسس هه دحاتعط هق غطمات 008غ*”). [طغص 1نطقتكط لعمجع هغ "قست

 رتغط طلق ةمعوتعر طسغ متقدم طئس. ءقستس غطصتقغ هغ طتلسب ةهصل ماع»عم0 طتس ؛طعوسعطت طعم

 همن0ل "فلست :

 (1) 50, 12 ةطمتت ةةوعورجعوأ ©ئمدص 160, 0 120طولتهطر ةهق 10م طخعب طن غطق# 101826, 1و

 1160 هدد ةطعم 720 ةطتا11؟أ5!

 (3) 1 طرئورتعطغق طقس هرج طمس طلو 566ع0 هق طق ]ضلع ه1 دع 006م5 غم غطغع !1آعع 601

 طتس, 1؟زأ6ط5 2 510ع-هرنعاعطتسع “ (طساتقأ اطقهأ 561560 1غ 1000 طتق طوعاع ةصل طلق

: 15111018 

 1 قل ما1عهط2ه160 طلعأ ه2 طف 8وصنتحا-115نغط ةذطص اعوفط. ]ص ةعط. 17 14115 طع زد ءونل ام طقعم طععم 164

 هل ذاع ةععممل 826616 ه2 هل-]آكب15طز 14 ةمر اطلق ؟1ةعطعالا 101156 ط6 ةزانا 005.
 00 د

 2 16 77010 13 رواج ىطتنعط ةدماتعم !انتسع انه0ع“ غطغع م10 عاام ه4 عمماطعت“: طنغ طل“ 0عرت 8

 ؟طقأ 7814 موك ه مموممع» ةجتغتسع ةصكمتمز طع زك ةهئ0 ذص غطغ 490861 ام طقكفع دمع طقم ةهنعقع تااهعلفل
 1ومكعوط. 16 ةعوورمص5 ممدوز51م غطقأذ طلق مهعونلنع زذ ةمماطع» (ةص0 عر 0102عمغ) ؟عولمن هك طع ةمصععلماع

 ]و660 ذص 4عط. 5111 55 (ةهساطم»لأغ] قطا "قة هقطح ةانهتطقصا )ل.
 3 طع 5م1-٠681 4 0جنوأدع 2 6-5104 ممل1 5ع عققلت.



 112 611 علوا

 (3) ىمل 1 ممدام»ع0 ةحنف, ةقعع طع طه ةمعدغ ه 1ودع تضع (ه ما15026ة:),
 معمرتام ههأع حصل دمحصل هد غطع آب 02 طع 1ةققز 7

 (4) لكصل رع 014 ممغ طععممتع ممددعددم0ل هؤ ذاق ءقاصفاف ةطقأ 75616 10 6 (س
 طبع ركصقممل, ؟؟ظطنلاع طعب زم '!دتسستم, كمع5 ه10دع ةتطأطال7 هن ط735 6986 0

 (3) 11م لمزورمع طلخ ممانإع ةزمملك هدكدلف 10111 عاته21011205-1128 - جل النصف 788
 ركلعم طع روم هاضتغا> طحصسصل نمحمتع 501 15 !1عواطعاتالطا 0

 (ن) [)ه صمغ طمعأر اطعم: هعرععأ هج طصتعاتك ' ص حكمان1 1320 1ع 5916108 هب 123093- 59
 ملقم ةرمعوت» هل هن اعععد عاتا6ءدتسع طاهلعز 7

 (() ظكمسل للهجن طع مفلعم هد امدح هلل اعصمتكم ١0 طخعات 38 طلقر ؟طغقط 72ه 8

 طلع طمرعمعب غطقغ ةطقمس طفت" علي لغطع 1عهص ةهصل ةلص عك, 60 (ةطغعاتتت 5011 06) 0عواطم

 (5) ىمل اطع تادعمع هآ اطعم ةوصك ه1 دست * 56 116 ]رلتع هذ عائماتط0, 4526 2201:-
 ماض غطهأ طع ؟عال ةسصمصع طع 110عالخر ةطتناتساععا> 1086161

 (9) 1 عدعطعل غم طتطسي هصل طع هلعيع ه1 محزن 5ر00 ةطمانع اطتخماتعا طع

 01 طلق رتطق لص طلع طعدمأب هسا ءانغ اطتنهاتعط طلق 7؟11515ز

 (10) ةلصل اطمن دكهمهأ تعمق“ طرت, هما هدر عقأ طلس 7طغاتع طع 193, 35 ةطمات7ت 10

 هانأ !5ع ةطهأت»ع * اطقهغ لقت, ةطل "ةعاست.
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 (1) انمع فحمل لعموم 8لج0طلبز) ظمصص غطع ماهتس 60 اهلعع طءلتعع ذط ططق طمماتنت هت

 (هرق, ملاكم طعم ذم ةءعطقصمع (!ه طع طغتتطة عمر هع ومو ه2 ةطع 59 60112 11:7)

 امال, اد, ةصل "ع »3:

 (ك) كما (طعرت (اطع طمدسو) 1ع مما 10 ؟ةستع ةضز #10 322018 ططة> طه 4

 ممأ طععم ةغاهتسعا هصق ءةعغضوعأعل غم طع ]ةه1 011000

 تكس

 لم دمفسمع غم عمرسم ةللمعلع دسملع نممص طتس طر هم-الجطتعطمط (2جتل), مولوحتسع غ0 طم

 [دوو ه5, هءل-لآمعحسعتتغب ىطتعط زد ممتن طر 1طص هل-آكملطت غم طع طع همسسع ار مطتعط طع وهل

 ىلامكأ غطم ]>5رع هأ مع-لطامومسر رطعم ةيستع رصعأ ىتغعطاو طعمتر ل1ةمماو». (8عو 20. 7111 وده

 30. 6111 ممل [ماعوكلدن عامل مم. 50-81)

 ١ م6. طاصععلاا

 3 1 هنمعلط ءماتاطعا هأ 61

 [طمأإأإنم حلال

 3 (), ممععأطارع, “اطل ممم“ مهسعر 01 طع 5همو نأ 82.” 51طع ]ونام أزةو [ةلا2117 عاماترت 4 5

 هم-لك ةطاعطمط و( ططسططتمب 5526

 ٠ 1مدع دعم هلأ ههسصعق و6 ءطغناطق نع امممع ه0( طع طئالق

 امي ذم غطع ممنماحتمعب هك ةىكممأا نلمس طنغ طزاغعر» ام اطع 8

 ؟اطتنعاطل همم همر م. 54, .٠ 8ب (و؟

 هحلل 5 معحم ةمعمل'» طقم ةادت عااعمعل طرت 1دلهتسمطب ه ؟هدمهط 01 ةآع

 تالمالنا]: 15 لعدوتتاطعل هع د ةطساتط هزخ ل6 عب1017/-

 1 ةأعب انذع0ل لص ةهصصتصعز 5571 (ه>* 5ء21) 15 9 676ةر 101“

 طمع 15١ الهدوم ماعسرر وموعد "هول 1 هزرجاع”ه)ر "مرهم 15 انطق لاتطت] 61.



26111 113 

 1 55 27 2 طقق مدع ؟مدغط ه اهيصسرمم» ةعمتسمأ نفث ةهسل طمطعاط
 1 101 هرج 5611 اطدتغ 0ععاطعتل طقف ذ6 قتقعل نق ة27 هاشم

 0011 5م68اععمأ ةطقصتع 01 نق زد ءورتععأا 02 طع 1837 04 ه1-1[جرجتتاأ - ط0
 وتطوره مات : ج0 ن0 17 5106 150 ةتتع ة9ز] كطفصععد 3كوصت 12ةجع طعقعع دعطعم

 وم هدم اةطفع 0١ ش
 (3) 20 رىطف 111 قدح ه معدددمع غم ططسطرتقم ظعمرص همعب ه جعددمم نطمأ ةطقلل

 مع ةرن 1617 طمتحتع ةطائء0و0 - ةصل ةععيفقعدو 5111 مائملقغ تهاطنسع#

 (4< "لانه نطلع 01 طق ةعاس ' اطسمتبو 75611 غطقأ 6ع ةنع عطف (نطت1لرنعم هأ ]قست روم

 17عوثر 201 12 ةهماعاتاطع اةطغعانعمرب ها 12 ءمرصاتصع ؟01غط

 (5) آ6[9 616 انعطخغ طع اطتعط- عما “ 04 آ[ةهدع هصغأاا 1ع مهاعع طعم زئتعال طع تلاع

 جاسم 17, ىطقأذ ةتطحع طع ةمسه15 01 هغطعام طمحعم طقأع عرصع نم زطغم طغت“ 1088.

 (6) 'لكطمدتت مصور وأغ هعع طع طمدوعو جمجتسع طتغطعت» هل (ةطتغطغعع ةيماتسل هنن اعصاق زم

 مرح مدطتعف, اطقأ ءمدمع م1811 360116 اتق 1 116 ءةاعبتسفعفق 220 416 2201012 8.
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 مص زم01عصمسغ مةيصمصقتهسعع لخط طلق هدكد ةنط-تطعر غطع طظوصتت لوعمس زطص اكتاقطر, ؟هج

 طاوسصتمم طش 10ه ةمدصع تآ] ؟عطتصمع ؟طتعط طهل طعكلاعد طعس (ةمعم للم. ظككلا).

 (1) 827 طور انزكعإ طع 5هدك 01 لوك“ هعمدع ن0أ 10 68116 دمعي ةق هككعد ةهق طقأت علق

 هازل“ انز» 12625 2212095 12 ل181.

 (23) ؟؟طعد 1 59101 - «؛801+ 15 ذاع سم مطعص ةطقت» 107 دوتلا معالم, طع طقاعل

 طقهأ 1,28 دص ةطقتسم طتئعومفأم ةلتقعال غ0 00 ةتعطكق طاتغ طقتو» 112012 014 620112

 (01 0 1ةدتانعل)
 (8) 1"هدع طع 0ءونط 02 طمتسع5د ةطقغ طقكع طفععد ةاهتسر ةصل هاكات عف 010 غطغإل 55

 هلوهزع ذص "هنمتغوا 1هدع ةطعص غطع ]1ع هيصطعتت زئعوي ه20 دطتقلإل 22016 -

 (4 طءمرم1ع ه2 ةطفع اهصل, ذص 2001155 غم ءهنصعا5 هدر ةص20 ءكتعصاق.* '1ئطعإل (هانا

 طمسوعسءب), تنط طم هق اةطغعت» ءهماهتسر ع2061ع0 ءمصخاصتتماتق غ0 418802 (هان

 10عوز اةطع ممععأتصعق 01 طمماتتث0128 701262, 231:6 01 60

0-7 

 مص همم عوونمس 02 لتوجتفغ هغ هس ةعموءلتغلمص ةهيدتسمغ ]كطمعطكسس (طقغ ؟ةدئاعل, هدكلمع غم 5ةنع
 متصوم مرتع 60 غطهغ نتلطع طوع 8ةلكأ, ه تطوف ( 0 ىلا1عل ةكعورس زخم مماطع#) 0عوععج0 ول عمر

 * 110-007. طلو 14: 2 3 معام ممر“ ةعمرد 58اعاتأملع تهل 15
 3 اا'اظعم 8 ةططقعو 61 رعالمدعو غم عتالع دمئتللعب طعمع ؛طتعطق هيكع طوتصل "همنصل هتتط هعمتال هزع (طمصعب طعم طع

 تتاالع 15 5510 56 مدصع ةاطنسلقمأاال.
 < طع "مم0عسسع 04 طع قون طعصتمئغتعط ه6 .٠ 4 زك مرصعه طمأ انصععت"اهلم. ”وطعطاوب ةمصعغطتمم طف العم

 هان ؟طتعال 7010 طوتع مه0ل6ع غطع ءمصوقأت'انعأغ102 ©1681“.
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32111 4]] 

 حك[ نمل ممص نك ةمكمكطب طعماطع» هل "مستمع 1'طقزر 66 ةمغ160 ذص طف م8
 اهصلق غطقغ ما؟ه0ل0نعع0 هكمزق وأ سينغ هسا عنوتسب 8201 © طلتق 352:86 1

 ليقوم لزم نأ طع ممرصهلف. لم معماعططوالل# وع لع ؟وسمستأ م ةامعاعق ه1 كرا 1
 سزغط (طصصم غطمغ غطعر عملا دعم طقس. هل ةصرت ة68علع مسمز نامل 7

 ا

 نمل نعسامصس ل1
 منملعمل, ؟قلصتع ط. ةم'ادمتسلل ' 00

 (]) قىلوع رسم 1مهرع رضإل نطقت“ 105أر 3110 207 629ع1 12 6 1001-6 0
 10 لهل ممدأل :

 تر منرع طع مغص نأ ]ءيمتطتحس منع عيممتت0ع0 طوت ةطقتا" ةمعدتق, ه20 531101 00-
 ىو عل طعم 0
 (8) 07 نريرع مولصع-[مماط ةعمتسمأ طعس 50 اطقأ 96 516ه »0آ ط100 عرج ظعمدم غاتعطتو

 ةسل طع ىينلع طوسعطغ اطعم لت صعمق 01 هدتلت 106162060 2 ْ
 (4) نأ ز( 1 طهل ارءعد ززدأمعصعل ام, اطغعتنع طق طقمرمءعدعل 60 الاد 0ت315 018 ةلعاتتلت  ة

 لحن 1!هدعع ةصل ةلت] هغ صحت طهقصلفز
 (ّنز [ئنغ 1[ رعدم لزدمطعرعل: ةهصق0 !هالز: زغ ردم هان طغت“ موت ةطقأ عقكتتع 20 2660 0

 ؟اطهأ ]1 ةملل.

 (نز 1"طمعع طامسم صدع (طمعع 1 1ع طغعطتسم طحع (ص ةوطصم)ر 220 1616 01805637 6

 عطمعم ]1 ءطمدع غم سدقملع طع ةكامعلاع الغاط طع

 8 500006 د ند انتموح

 كابات ٠ تبق انسع: ةدتم تأ '9ةدمس ووسام ا معتاا سس مداح نيس طلابي. ب سب#ةةيج ايو لل هعمل ج
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 'قيصتع زم همتل غم طمحع طععص ملععص مسقمدع» هغ طع 8وغغلع ه2 ةوططو (هد 1-01[ هوت كلانا

 غم طمحم هركمول طلق 11م غم طع ممماععلمط» عتكعي 10 طتس طر اكطتلطقسس ةم2 02 72310, 8 ططقتت 01

 مممكسطب رىطعم 2[: ممتممطر طع تمل هق طع نتطعر ةصل هغطعع اعملتسع معد تفطع0 0م مانك طم

 عم لصتط (ممص عسسل ام ةل/م//مأةن/آا, م. 33). لطتق ممم 15 لط م19186 01 طلق 1.

 آن مساطعم(لعلاو نزع ةمصعكطماأ لماتطأكتا : ةمع آسغ"00 نعتمد ر.

 (1) االطعم غطمت لعفإ عدن ام دطععغ ةتلط ه ةاتنع 061عموعر 5ءعاع ةطغ ماتم[هءاتماط هك

 [[عطنلطقسس همص هآ مدنل, 16 اكطتلطقسس 19111 عتوطست 1 26.

 (ك) 1 لاعمال نممص قطعا لوططت» ؛, ةموعتولار# مهستسع 315اثلع : ةصل ؟ودن 6

 طع دعطمسص غطقتت امماكعدأ تصلم» اطقت ةطتعال وق طعاعلت ةءةهاطعل 0

 ذر ةمأ قطسعا-لمططقم ةيمدعر لمرلاتا غم لم ده ععدعتماتق عع, ةجعط هه هب ةطقتنا ةاتأع 0

 المرعب اككو-هلربعل ةزكمدل مءزمزععو غم لو زاه 1701: :

 (1) كمل غطقس هيت (طرن مهاستع) طع (مسصعا'و) طاتطمر) * 01 عقر طتعاط 320 احن :

 جمل ام نلعرجت ممورأاع اطغتتع رزه ةمصعمسع طق د5 طق 10211086 0.

 (ذر كصعأ اطمن لزلفأ ةدعص هقتلع مدح دصع ةطموو رطل هرم م1014 180 00: 2

 هافعاتتعأ “ ؛ هصل ؟هدع ؟عودع نأ طع مجتفعاتعل هك طع مام[ عدتك ]1 ه0 اطععرت اتتحصهط]1 50 ة16ءز.

 ؛ 0ع, مهعطقموب ٠ الطع مميرمتا هرع طوصمسع هآ ]1كطت لطم 5 1. 6., طف مم هن طلعة ١ ل طخسحسعلت هأ !؟ دالة
 'عالوعع ركطم 50 ىفانعاتعل ةمعوتو هغ طع غم هارت دمع”



 ”كدللال 115
 : 4 ام

 3 انياب" ع 2
 ءاااشلال |! م 4

 ب ادي 4 0. 4 -

 1 5 بع دوو م . 1 :
 ا / .

 9 00 طعم 201 ص نك راطم 16و0 ةامدع طغت“ ةلعجلعمدعوتعامل كمملعب ركل

 ]مو ةهكم طوعاع 5مصح غاطق (عمغط (تص ةعطغ)ر ةصل دكطم, هد اطع لهك نأ هلهعتلب
 076 ةطعت“ ةرم0ف غ3 11 7

 (3) ةخردل 7ع 0علعج0ل هدنع 0عجعصلهصخأف ؟مطقأ لسع ةررعورجج ةيعع !0ءاععال اميعاطعت#ب هصل

 7ع انجاح ةالوزت 20ص اطع 080 ١ (01 طعتات 01معاتم : 2. م. 996م ءمدتل هأل هع ماستلعا“)
 طف مصصحونسر 01 ةطمتنمات عطا: تل طاطهصتلع0 5ؤععلق

 )85( 40 76 ةهلكع ةهق 52011 طع طاهعاع * طمتسعد دكتغط ةعععع ؟[هععفر ةاعصلعتت العم هرعت

 ةطتستساععب 7166 طع 011 02 1هدعوزت, طقأ ءماتالإال اطغع هاملت ئطغعصعال اهصعمع

 (4) ةص0ل 5ع طقعع طعودعاطخغ هد غطغع كطع 08 ةعسسق © ه ممتتتتمسم "210, طع امردعمر

 ١ 62 زىطتعاط طقف ءهتتقعل اغطغ معودفمسأ ؟هدصعم غطعسعمل غم ءممأ طغت“ زودصإ

 (3) ةرددل ةذص ةطع 005غ 01 طع 791167 ه1 قةطتلهاط (هدبتن طقتتسع) ةصعدععل ا[هعم ام ؟ةعم
 [نانهتق ؟, هل طه 06561070 ه11:ع2097 ةطغع (نطتعأد ه5 اكطقتاط هته

 (6) ةردك هد طع طةزن ه2 *اناكقلط " - 611 لم ربع زعررمزب - ربع زعزع مرعععمأب ةصال
 طرعمت عطخق اترد هانم اك غ0 اغطغع ةنمدغ 01 ةطغع ط2غغ16

 (1؟) ةريك 7ع معمدعطت ملنط طع الم (نهد1علعرتهذعدو  ه 601غ اطقهغ ةاههتعل 10د: هوم
 طع 710142 0221:5301 1022 115

 (8) ةخررلك هعجعان آس هال صدع طقف اطعم ؟ةصغعل ه طهضصل 01 نق 0م هاهصل زن 0ءاعوعم

 01 هدتت“ طمطما77: ةعهن081 طتت ةطقأ 0عولاأ معانا ءنسعلال :

 (9) "طع 1630 جامدع5تلع غطغع ةطمت-طقتنعل 5ةغععلف, (اعدص ةهصل ةرهدنع) ]عع 28011:جب

 طق مدعم جكعتن طف هرجع -طغذلفر [ةمصصع طقتت,] ةمصصع طاقعأك
 (10) ةردل ع 0ءون0760 طع نتتطع ه2 ةدطتو“ تخط هنن' ةمعدتس, 200 36 |اعقأ غطع نقطع

 01 11د 2 61:01 01 2011712115 7

2 111 

 ©هصماوتسم ه2 غطع دمعه نم0ع 04 ه 6-1110 طععسمسب ة5اسسقتكب ؟ظطمصس طع طمأ محمل ؟عمرم

 0عوغط ذص وج ةعطخ»

 (1) ]1 2هورنعل - طوق 16 هه 206 1عدلم 01 0عهشط اغطقخغ لتقأ 3 طعل صدع ةصل 1 ةاتمالع

 رىىزأط 8 طءوعأذأن تسع ءهوهلئع - ه0 1 188 ةزعع 015ممدهل غم ةتتلعأإل

 1١ 0, “تعمصت غطع ع0.“ 102 0 3 1327181. ٠ 8دصط تقع.
 5 موز, 01 صحاصان 6196 ؟هدخصح 01 ةصقهفر 5من 01 1[8ن0تلكب ه ءطلعأل ه1 قلغانطب ه لاذ اعنمم ه1 !؟طهغطخمس : رت 1[ 4 .١

 6 ىف معامرممعم 10 طع دم-ءول1م0ل "5وعم1ءعامددل' ورع طعاطءعم لاكتستممهطب (0ان1ةنفط مهمل (لهنعب 'اناككيلطب ةطمحخء
 1[عععور 5885 ةطع ممم عأ ه0 م عع ص عما هعع 06 عطف نتطعو ليسمع اطغع دمع»عل ممماطق هآ معوعع.

 1 3550 هم 6طغفيؤولهم : غادع موقعنعمعع زد ام طف ظدفعام هع ةطتكط 1هطولهل
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 ردع ؛طفعءأعوسص (ةهع زغ رممسع) طع مام]1ة0-درج ةأاه]لاك5 01 7709/2728. 07"
 (3) ةرمسفتا ءهاللعل هييمص صبغ (طقغ لهون زص هب ءاتون 10 طقام, ةص0 1 68:6 (

 طوعزع ظكصص طلص, رئطتام غطع هررعوت5 1616 ه1] م01ه1128 نأ 5 )1 0

 000 5 5 )7071770/ 3( 3 ١

 (4) قص طصغ طمع صرت لعاصعم هل ةمسفتا ةصل صدرت لقهفط غم طقق 210, طق طه0 280

 غن همليعع اطفع طقصلع نأ تنك طت0لعر اطقأ ءضعولع طعس اطغع 1عواطعا" ١

 (5) دل 1 هزكعدم اطمأ ةمصسهلا 15 دما هونات1[1هع 226 101 اطغع 5617166 1 010 10 طققت©ن -

 قص طمكك هطمستال ه ءكمر-ءدننعال همم :ءوان1اع [طعع؟

 (6) كصل (طعرتم عدجعم طق ةصعطصر اطغع ة07هطاطقعع 01 ططعر 052 58غ 087 ةطقأ 1 معآ
 طف, ؟هريدع لععرب دكمنسلع اطقغ طقهل 116م0 دحر 0037:

 («) ![طمسعط, طهل 1 دللاعل زغ, اطغضع طقم طمانطع طمع دلع 35,337 ظنوا [طغع 5614 3

 (لممغ( هلع“, اطهغ ةاتهتطم طع "عاصف ةعهتسمأ طغتن ءطععاعم هع عه110م5 11125691160 نات.

 هيدا

 لل ماممع (الطع مم. 1 111) لعملتسع ستغط طع لتدممتعس» طقغ طعقعاا "مسن هد غطف 2جع ول ٠-01

 (1) العنب اع( قفصق ةقلط - 158 * ةلطع ذه اككط0 ةطل 62165 101 0101 10110268 11

 طمع ةقاع طق ءميصععا]هدس رطغعأاطعا» 1 هق لعسععم 3:11978:7 01* 1201: :

 (5) طعزت ههنا غم طفع - “الوون رع لتنمروع 2137 ةط0 503116260 طتو طقتنةةتعزو”

 طع مءا1مزه-مماطعل لموع! زغ رهف صمأ 1 غطقأ 95 همك غ0 طع ةععمد 0:193:37 !

 (3) كصل 1 دكن1] دنععازت ةععاع زكمات هانأ هن. ها-ال1515 هس "انتج هصق 1 111 طخسع

 مزن طمسعمتعم لمتكم انممط )011 26 ط6 189783 01 101: عطه ١

 (4) 'ا"طع طمسعع اطهغ عمللمم ركتغط اطغع ك”0عع هد ةطمترت اطوعاكد, هه ةطماتعط االعر عدم

 اناعد ؟هالمككتسمع هدع ةصماطع“ ص طع 5أ101عطأ 793:97 :

 (5) قصا 1 رنا] ةصسعارزت املكع ؟ةدععفسعع 1 ال1ةانلك, هصسحل 1م 315131, هبل 10 طع

 مهم 51 ةا- للحبه * ؟طموع طعما 55 ممأ مامزرج ممل (ذص طلق 2876. ظ

 (6) ةصل (طع صهص ىطمصس ةكسصعط * ةلعرس 1 ىنلل 501617 هع عم - ةاتآزب طو 8

 ه هماناع لعاب مل طغت طائماطع» 179ه دممأ هلوترر 011111

 (2) © قكفصق, اطمت طلال هك طع طكوسددع ه2 1وموةلإ 76117 1 هح ه 8عطخعتل, 820

 نع مهم كتم طممع غ0 ]116 10 هنمرع: ١

 (8) (ن4 طمع ممصع غم اطنصسعم نووبررإ للم معومعع قط اطقم ع ارعارج عم انف, ةكام» طع

 امترعاطام (طهأ اذع لعمل ذص طع ماقعع نو, ةطتطاتعا

 : فاو 0 3ك لا 06 مموقتطا» ه ماهمت هلكتس ام 10ءاسءتووب م ؟؛طخعا طمولت طفل 15 م60

 : 20 9 10 : [؟مماطوطارت طلق طعاطعت» !1ةلعفم زو 106321: 6 111/00001771710. 77 ورح 6010133 6113117

 [ طصماطم» !!دصلطعللط (ءم ماس علأمال): هع6ع خو. 114 ةهصموضعدكأإل طع 7583 ماتك 66 0ءعوغط

 ام "عاحاأدغلمم (05 دمصع هوم نأ الزم ءلفتلل دكطم طق طععص ععتونعونولوب 10106 طاتغ 205 60
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 0 ه2 طاوعاكب اهللر ةركتمستسع ةاععلفب هصق طع مصب ١ طقأ مرصع

0969© 

 (1) 80! طم 7111 ءودتجع بمد طع 8 26558عع غ0 قعدت, (طمسعط ةطغع ل عأأ هلع ةلكفت
 زن اتت 01* ل181, ١

 (3) 101+ ةطقأ طعدع طتقطوسسل -  ةطغعتنع طقتتع ؟هل1 عد تردون طلعت 410013 غطقأ ءقص هم

 10د ععا" 5ع ط100عج 15 2127

 مارد

 (1) 706 : غ0 غم طمتسسءيسعم, اغطغع 2000 01 طمدسع ها 2 ؟هدخمكل, اطقأ ةمع مص هطزءععأ

 01 عرتعع0 هد: 01 1ءودت, ؟طل]ع ه11] ةتتعه 60

 )2( 5 3 |0011 ب 9

 طق مماطسأق 01 طق ةمعوتف : اطعر ه11 ءتتعل غمععاطعا» “هدول !

0 

 17 وعم هر غطغع لعوغط 04 طلق ةهلطع» ةهك-[نكتا هع ل151

 (1) ة4]وقر ةطهأذ ل1 غطتسعف هر طتعط غطغع 18120 10355 ططاتقأ مهقك 259823, ةلتل هلع

 17311101, هكا عان هد 11[1ة-ازطصع 125ءوأطعل, ج15 كمدجع غم طلق ةمل!

 (3) 4]وقر ةطهأغ طع طهمغ ه2 معد ص ععمغلا عدعع5و هصل ؟هلمنع ]12د طعم ةهغ طوقا

 رىتتقط 00 ءهصصعاو [ععزطغتتعل جمدت 115 عتقللعإ *

 (8) 5هدحعركطقأ 16 852 ععقم 27 عتتعأل غ0 غطتساع غطقأ 14 1 طه0 هععس ه انمد ز؟تغط طالاقأ
 ]ندع طمهسع, 21160 1ط 11117, ةزد1128 112011 211

- 5: 

 1١ طلق "عم0ءععمع ل5 خلالع زم غطع ممرع نوانوأ ةعدعع ه6 “ةومرصعاطتصع اطقأ لأ 5 أن“اقب هع ةممعممعف اطع
 ةعمفع 04 موت هرخ 1059”: طصغ غطفع ةءطماتمص 1صاع” معاك 1غ هق “"ةمصعاطتصع اطهأ فيصعف هلع ةصواطعتا' هع د
 ةمعمرج0 لوم عطغ هلع ه 4هغ: ز4 اطغع ]وغاع» 5 هعععماعل, عم متعطغ تعصلع» “يصل طق اهقأ (لععلفألعز اطصنعا

 651 2 13503 5م.”
 ع 5ع مورطع 01 ةقرم7:5 طابئطوصنلأ وق 5كطهطوتغط ط, 11ونأ ط. (0ةنعر هل اطع طظفمب ةمكل طب خلك ه6 !ةهعشحل

 (13111106. م. 30).
 3 177م1, “06, 00ع5و ممأ معععقعورتلاو ممعوم عم لطم ععوقغلمم : )غ مقإت طع مص ءرعر"عققامم 01 80801118

 4 طع طعوأطعارت قةركوطو 16مم هععندأمرتعل غ0 ةعاطع» طلع ه لعمل ممم جهنم طلق 01 مععمستعلب تغلط ادع
 ةزمعرو ه2 زغ5 طلصل-1ععم هنأ دم غطقغ زغ ءمانأل ممأ تنص ةككقزت: (طعسم لغ موق اء ركلاطماتا 1000 هع لسسمل اناا

 1 0160. 5عم 51؟ءا1] طوس سعد, 11210 عب 112, 81-150, هعمل "عاعرتعمععق 1ه 2016
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 (4ز 1 طفل ةمضصع غ6 طم10 طقعاع امس زرزرست اع مرسوم عج 71م1 هب 1201121 .
 طرأ طع 11م هأل صرب اطعم! :( 7ءوغاطل يرصع د0أ ١م ةاوهت طتإت 166أ

0 

 معيررزع موللم طم طمصقم هلعاكنامتط ذل هذ 2هععر 32001 8 ارموغمرم : غم طلق طع ؟ةدتوعق "آوت

 ال ذ[مطتصام هلعلعكسلهتا» طفعنسميتعل دصعر هز ةاذع 1 010 طلست 1108و رص ةطع 08860
 يوما نأ 11:11: - رعمغ طع مده همأغ ؟؟كهصأغ غ6 !ةثل 1116

 دز المو, 1 طمال انس هويعنذعل: 'اكهه 1 مودماأ روع نصقاعلا تل 1 7255 22262160 1
 ند ينألعأاأ خص أ, هصل روم !هنصل غ0 اع 100 طعوتتر 5 77ءاقطأ

 م1

 00 ل د

 (ل) ] نصح غ010 اطقخغ صلت معمراع ةقامعاط طاقسع غم طمع : 16 ةةعطمق طق ةطق 06واطق 01
 ردو ؟ملامرحد ةعمع غم طف اهئ غم دصإل 6ط318عز

 (2) خردل زز رورجمد طقحع طعفعم ةلهتمسر هل خطف طصغعت اةطقأ 006 ةطقطب 1 15 آو 015001
 ةلدحأ نمد طفز» لععؤنتمورنمرع - 1 اطقهخغ هنت 2275615 0681074! ّْ

 2 2 رل اا خل

 ى صعصعمأ طرع سطمتت ملط ه]ك لطف ', ةهلل غ0 طع هح ةطقترعال 50 80226 206122 57 قست : انك

 عطص ممعأ غطمغ طمع طففص ممموفترعس/ لمعم ممغ ةصلتعمتم طق كسءابصصقاوسععو هده طق ممدصق 05 ن6

 نوورؤموو مجول اولا [-4 مربع موأ نك ه دمققط: ان. 5 15 ةعورتأعا7 !مغءا]1عتطاعز ؟. 6 ةرجمعولتق 60 6

 مهعأ هك غطص لمسعس مخالف هآ دن طقلقعب

 (1) "لطم (ن]م-ءارعمرمس همجت ةطقخك [دنتسفط طقف ءمصصع ةطماتغ 02 79 ةطماتعاتا 01 طقان, هل

 اطهأ طغعع مممرسادعل ىدهعم طقق هأ] ةطتناتساع 87.

 2 '[!طعر ةمماكع اصنع: اطقع 0لمععتألام] ةطمتكف 01 طغعدت طقكع طفعمممع ماهتط 10 926, 40 أ

 د كعمل ؛. ءمصسصتمإرب ؟عمصص طعطتسلر دتخط ؟عدائط عا عود جتصعقر, طقف ةعأ ؟مانانط طقات ققع: '

 .١) ١ ل جمل 4 لم ممغأ هععتس ام اطمكع ةاممل (طسنق لص اطع هرتتعتسهأل ممعستر هك ةطغزت 00 205 «0طعغت"ع 10861161“:
 ؟. 115 هررمولم نأ هد ارمم طعقعأاتوع طلع هتطعتلب 3. 4 0[ عع ةهغفهعاكاسعب طاق

 د وامس (امكأ. آما ةمالعلع ردنا مول فخ ١ يبخ , دنا هولا هملعت» “1 دوك مهذنط60 ؟1أنط

 3 0101 4800 2 9 . . ٠

 مدحم تأ انعطامب ىمتعطأ' طلع ةيوعهمفالم» لذ ةنممم"1م0 طز ال50.5 (ةلدو "ءدلنصع فخ , هسا طز ةطف ةطكأ-#

 00 1مم م 01 ؛؟ قل طتصل هل ز11 هصعم : دهم '؟ةطقل 11, 3.



 ع 3 6-0 9 1 1

 7 اال 2 00007 1 1449

 1 تو طفقلع مغ طماع طهك تمهل ذه طف هممصعاتقعب دلل ه1 وسمات
 ؟ طمعا طلع تصوف ىعنع طوصصلم

 4) ىحح 1 4 طتنس - «ةظلكقرع 511 طتق ءووق طع 20016ع0, حصل مهجن اطعم طنغ طن

 ' ل 01 ووتأط ه دات طعوم 6160 هد تخط ه ةزمعتب, مو ءالتسع ةاردتنعطخ !''
 ا ش 2 3 ص 3# 93

 5 0م 12086 ةغطمات 760166 ةطقأش هن 8050 طقف طعاولاعد ه طاعمزعطغ 7 طعم زك صمغ ]هل هأ
 311 ىطمصت غطمات 11114056 ءةيععربأ هدع ةتطز ءعأ (9)

1 * 2# 23 7 

 (6) 1غ ةععمجممع6 دق ةطمسعط طلق همععاك, ىطغعص اغطمات 0108غ 1001 هغ زذغ ةعوص طع هنلعب

 رىرمرنع ه مهالص-حتصاع طوع ةايعمرعل 01 185 همر عتسع 01 //' ةصل 0.

 0 ف
 3مل 11

 (1) "اطمح جدن طع ةومص 01 ه ضتماطعتت طاهع]ع 12 غطع 1تكفمأقر 100119 -طقتتعلب ةطل 3

 طستسغا-طوعاععل 1ةهاطغعت» ةرددحتسع مدح اطغع هالذردتتطع 01 51859-علتتاف :

 (9) 4 طقص ععتمر 02 8 ةتطع, طع ه8 20غ 01 ةطغتت“ ةن]1 1000, طاتغ ه1 ةمدنع 0180
 ةارتونس طع هغمع]ع 018 طتعال طهق

 (8) طر ةمكطعتت رقمه ةهص هرل1 ةلتتعر ةهص0 ةانإت هما طعمغطمم اتلكع غم طئست طمح#

 0 طغت ءوتقأ ةاطمب 1عوعبتطاع هصو] طتغ غططغ ةهكطغعت ةصل (صصهغعاتنهل) نسعاع]

17 

 (1) ] 11 غطع ممدطصعس 01 53108هط ذدمرص 01 السنع * ؟ةتاتسع 100017 رطعتنع غطع ةعاطأ

 1ىوق ؟هنعاطغ (ه20 طع 187 0680) :

 (3) 1 عيوممأ0 متكط طمغات طقسلف, غم 0عول زغاط طلسب 8 1[عم0مأغ1م: 1[عصعع - جه ]ومع 0

 ةزهلا 735 10مزمع0ل ط7 165 ةطقتث» 5120
 (8) 1 كمر و ةطعتنعوز نط طع ناصعأتمص 01 طلق طائ0ه0 دتطق, ةتحل طلق هانأعا“ 1181 85

 ة11 066160 ملنط 1000.7

 م

 (1) 85! مطقأ ه 210 188 هدد, 76طللع 211 غطع ءماتساتتل ]هيت عمقمتاسو ؟لأغط ؟ةطتلش عر

 جه طق طمتخماط 57؟38 طوننع 820 28160“

 1١ 1271م 15 عطف ممعرم طت؟ةطماتق ةكلط»عو اطقهغ جمرك هغ ةغاطع طققع هك طق طعقض ءاطعق هآ موللت-ان'668+

 2 ق مدوت ه2 قطو, ةادتص طزن "كة
 3 0, هععم"لتصعب غم ةطع مدحصت عمامتاإل, 5260 هك ه مانع ام ةلهصعاط طع طام00.

 4 8ورععر ةطقأ ذعر ءااطعت» ه1 ءامان 5 هل' 015 عمق 61



611 
 الر

 نإ لوهجإ - جول معا ةطعإزل 1616 20[ 0131 1510512655 ! 07 دز "111 رم موضعا لماكلل 62 [1ةسسفقس ١ زص ه مطتعالت0 01 هنا
 لما جلال لمح اهديع زص اطغع 2011037 اوت ع 1عأ6 205 ه 0266]ع 018 8 عم هان
 ا اننأ رجم رهزصسمل طاملود» نمم> 1 5
 يل لؤمو روهم رزغط لعمرك, هضل اطعللل نورممطمال دفع طقهل ءعوقع0 دما انتل] 996 طقك

 ةيوعاطمل غم غطع ظلال اطع اطتتسقأ 01 هرموركارملأق هطل لوك 1.
 (نز للون, رجم طحل نمأ طفت ط2 21201: 20 56 اهل رجع مد: ؟جالتسع هذ ةطعاطت انك

 رىلروأ قيرفع (0 مموعع نهلا16 10 0055.
 نز 8[ هامسامل, زصامصسقتسيع طع 5هصف ه؟ لاهطل جل ةاطعزل" 0>0ةطعتتقر لول : طاتأن ه1

 زننامولمال [[ تستقل.
 زركرنرو نم منت 11

50 

 نوي ل يريسرعم سوانا عمال ]1112 خ2 1111811182 :47-1017411 181 11< ١0

 ناك 501 0111127 1737 1185 174

1 

 ”[كطزب زه غطم ممصص لص رىطتعط زه مصغفتسعا (رم. 10-8) طف ظكوهسعمست ؟محصتسو 1210. 1 01 .

 طم /2[عقوب (طمعم عممرسلم غم طع صم رمئعوقم» غم مدنا 1158 + .

 (1) [طع لهسرجطغعع هأ اطفع "ةستتأأع ءهوزتو - «1[طهذ ز5 ةطغع طقهاأعتن 15 ططق6ر ااظقنن

 طحت اهماكعدأ انعم هدع امدتاتتتعل ط9: طق طلغع 02 ه ةحه]ع عر 75طعق1688 طاق 2079 1

 روقان ةأعمدع ةهصل طعهلغابلن ؟''

 (23) ] جموزك معمل طفرع - « "طع ءورتع ةطقف ءهرتاعع دمع ةطمات 12019685 5611: "18 10 أ

 ؟ممععومعع مص اطع انكطعف هآأ 2ستطقتلا ةطصل قع ع

 (3) <11 ]1 ةعفمتا يدطوتل, 1 ةعدمتا هسصتعطكو مومماع: طفت" ةغمءاع ةصق سعتئطغتس ةطمتل

 نضادع جيم ه0 اطع طععأت ظ

 (4) ء لسا 1! [ هغلهعلك اطع انعم تطعم ن2 ]كطقتشطخسم, طغت“ 51000 79111 6 0

 نع رضإل طقتخت هل طق معاق الطف طعوأز 02 ؟ةمععوصعع 590 56هعاعم5 ةآذ ع7 /

 (5) * ل نفر همدع رممفاك ؟ءدمعوسنع 50 111 هه طع طفش ةععاكف 15 226513 مات

 نر هذ ةطمضعطختتعأ ةاعمل, ةمدتنع جبل اعوص ائلعع د مهاس-طنعذوطعط ماناتطصعل 01 180 ا

 نطل 110 صقر

 6) <كالغط ه طتصحخس ةمعمت“ هأ هل ][كطمتت ةطصل ه طتخعاطخق اءععتن ةزجمانل, ةطق 8: 82617-

 ركوكعت هنا ءءموغ هطتصتسم انلكع ه ممما دوتغط عاتانونتسع 79761عأق :

 ١ تمم نروغمب 1 )9



 0 ا حد هن دم 2000 هدو
 < سصفسإلا ةصماط ع" صعق.

 تجول 064 (غاع دو ه4 "قست ةصل طمصص هأ

 1 00( « 1187, 1 138 طععوتتقع 1 عام2170 اطعتت“ معانا 121 1820, 0 1 طعس دلع 001017

 ج0 طستنا ه 6100م 01 طمتنقتع ةعوتسفأ طتصت غطقأ ةاتلكعو هغ غطعتت“ معمعع.''

2 

 ١ 8ع 7هرتوعو زممعتأنم0ل ص لو. 17111, ةكاوت 7. 2.

51 

 ْ 'لكطنو معرتمعر هق 1م016ه660 ذص طع ةسوطتعر مهمعنار طعامدعق غم هع ممم مكصمأعل ذم طع 121

 01 ]ه0

 000 ميع سم5 غ0 لسساع تغط طورت طقصلود 12 1 12016 20غ اطع هلع هانغ 811 1237

 2 هزوري - (1 طمعوط) (غطغ ةهومع1و 02 1-30)ةزاتك ة؟لغط ه 1210 ذص 1؟طتعاتل 22311 9

 (01 ءومدصعاف هع طماةءو) 101101 هع ةلكعت ةنسمافطقام اط ه 1

4 

 22 ىخ 1ومعمأهتم» هرع» طع عودلغط ه2 ؟ةطل خس, ةدص ه2 "قستعو طعواطع» 1ةمصلطعلمعط طق

 هن "سكت

 )1(  18 ةطقدتنع ةهدطو هتعرع 10 ةطماتن اةطع دهصتع 01 ؟ةقط0 "ةصتع غم اغطع ةيياطعقأ اذلصع 01

 22 ططف طمتععسعم مطمسص طع ةررعدتج طابا غم عمسسل]
 2 (9) 897, معروزن, طورت طوع ؟ةهطعتت, ةطهاا 1 عمن صرع ةقعمل طم 111 هغ 8ة0:5هاتب 0

 1هدع هك اةطع تسلم طالمرو طتغطعت» هتصل غطتغطعاع!

 )8(  "لطمت ؟ىهقأ طق ءطمؤعب 042 طحإرت ةماج1 ةئوصص هاتغ 06 ها1 طز معماعب هم إن 06ه7عقغ

 - هات 01 211 اةطقهأ ءوتتتك ةتتطكإ

3 

 : اطتم ةطمسأ مزمعع مووورسط]اوو ةمدصع ؟هممف ذص ك؟فطت0 1111, مصل مصغعفتسم غطع 0همعضتمأم» 01

 8 طانلل ه1

 4 قةدل ةطمتنع ةوتتعفك (حع 920) د07 1؟عقمم25 8 56660 غطقغ ههأمتصق هلل 0611 18,
 81116 ه5 (ةدط 8 ط]وعاعءطوت0ع0ل هد اغطع 1ةعقر طاهعاع 02 هريو١طقللب ه8 ةككاستتت ءال

16 



61111. 
74 1 

 (دز تمازؤئسو زم غطف ماهتص هذ ه1- هن مطغت ع 4 ه0 361 ةطم
 موجعمل هدر طلصصقفاأ (طيصقأ هان (طو ةمدصنع 2081 ةعطغع» مذكط طلق طل“

 (3) م طسصاعتس ه] د اوصل طقعع ءهدمازع0 طقطتو ج0 طقأع 165 10056 ةطقأتت 111
 ارقسصلع ذم ةدعط هغ تطعم ماسعانتمو (طماتصلف) 15 ه ةط171528 10 076ةاهلكم طئس. 5 5

 (4) 1[طعم طم ةمدتس (طمأ غطقرت صفي تعمعط طئسي طلق ة1ع#706 ةطقطلكقر 79106 ظ هلق
 ةرروعم طفاسمعمو غطق طتصل-1عيعضر طفقتت طلصم ه1117 ةهكحكدو ةنمصم طق 6612101.

(0 

 قل ىقامطستما هلال

 ٠ ل5 ةغامعإع هأك متسع طصصعع 1عمدع غم صحت نطغع]1ف م ةمدر 201 00 1 1ةجعط 561016 طق )1(

  22عااهعأاع هك طلس اطقأ اطتنتعمأعاتق

 (2) لول هه 1ع معرب زك ]1 طقعو (طتععفأعسع0ل طئتست (2. 6. 207 ©011512) 01“ 2101221560 ظقاتت

 ةنعطغب آ] ]ندعم نصااتا 1160 صحوت اطتبتعقأب طاتغ طاط0ط ع 10 2258 273 56.

1 

 (]) 000 طقم ةمممتسأعل 15 هد طدمهس 15 50226 01 15 011561316165 ه 121[5عطق 778:7 (01

 تعمزررع), ممل زد همدصع ه1 طلق لعماتتنعو ه ؟ةيحتسع 80 10 طئقت 281186, . ٠
 (2) [ممعسأ غطمص صمغ اغطقغأ مطغعصفمءأرعت» صور 161101 010 1650 صعق 1250 7910128-

 ماض, ]1 معاتقع ام طع 160, ةهصل 1عغ طتس عم طلو ه711 797 ةامصع#
1 ٠. 

  07هيل دولاب تان دما 50 ةيفد نمد 3

1 5 

  1لو ل تاس ل ا“ علا هع هللا سا سل تلال نعال دير :بصقاطل دش ه١ لظلا هياحوججنآإ لوح ع تك ضسا# حا وتس 20 د دستسل ههشافطس سنام

 (1) ا١ظهنلل غطفغ مزن مطماطعته اكس, 0طقست :, طع1ل ١ 281 ( رهن 275) 17162506771

 هو عوالم [1ةكآك5 اص أب

 (2) 1م طمممس# هأ (طغعتم عمل, هد (طقأغ ةسمصع طعس طق 095 مطتعاطك طق ةطمانا (طوعقتتق#

 سال ه4 0عاتئطغ) 5ع طع عدعفأ هصل طع ةةنوس عمال

9 

 لطموم رحمرعمو ممم قكنمل لص فمصصفعتتمم دهتغط طق د11 6معل زمغعصاتمس ه5 "قست ط. ةق-"نكوتل 6

2 

 : 0 : : . 0 ْ 0 ١
 [طنو همرمهتج (0 طعم طع ةموقع نإ[ خيصت , ؟طاعات هععاتتو هدلإت ذص ه مدعقلاع دعمت 6ءوغلمدز 566 '[[5ةط

 5611011١ 2 1ع طسال-معورع زو ةمازامتاإل, طفعوسذع طع طقف ]1وهغ طف ةعاطخغ هد طع مموذءدوزمر ه1 طق طقتتل هآ

 (مههامع: همععمطعاموو طتق ةممعل زك هانا هودها ام هاناقأةمماصع ةصت هأطق» ةدعسمت". 2ةنطقمق 176 ةطمات10ل 4

 06 01 امل ١١ غطم مما مدععمعم 0 '؟ةطتل [111, 9

 (ةطممأ طع ةمعا د[ نكنا ةهلدتطحمسمست)ب ه نطو ءهامدعارت ةفدمعتدنع0 متخط 1وككوس ط. 1كل5طر, م“هطوطآا# ١

 هم (غطع مهماطععو دلع, اطمتنعل ممأ ممدسار "ءاهتعل طرت ممملع لعمععست ام ةكسنت» .١ 5ووكوط "3
 : 1 5 00 َ .٠ 9*٠ - 1 5 86 0 و9 2 3

 كنان طع مهصع هأ طع “اللحس معمكتممعل طعكسع ذص ل[0. 21, 9. 116 طق 00 ةوومق 10 نقف ص

 0 وه (موغلكطحل هأغ عمصع انتم امذماكتمع هدعتأ 0 عع دصل 1

 «٠ 1 دعامنم مدلتصوب “كونو مومو نسل لوجب”



 : .ةجمتا 1929

  غط انو 5 32101 5 1 ةمعرسم ةعمعع]إ ممققتطاع طمع غطعرب ةطمسلل طع جععدستسءب
 37 104 مغ طقم ةموماععم هؤ ا؟وفطتسط طرع غطع رورطماو ممسصع ه, هل-ة[جقتممطب همع مهنلل
 دولععرت ه2 ]18 امطمطتاحصنف هق «11]مور”, لمعت, ملقم هس آءامسصتع 00. ةمع آماعوس

1 

 57 طع طرعومطعأ ةعدغ ىطقأ ةطمات ةععقأ: مصل مجعدععمصعأط ره هيف 0عءازاطءروغعاإ !عمم
 : ةلزصسع درح ةرتطط7 ةعوتسفأ طق ءىمدصرحطمأعق (7) :

 (3) ةكص4ل 76117 اطعإزر' (طق طمدعقعد) طقأع طتئودعطغ نق 0مزرص ام جا-ة8[هل1 صفط, اغمض هك
 2ةدطر هصل ؟ءهدتار ةطقزر طقم ةلهت زد 165 هرعت 721163 طع 11 ءارتعتت#.

10 

 (]) 17 0085 ةطمات 201 قاع (ىطقأ طرد معصف) 7؟طغعص طع رمانععصمشتأا قلص عاف ءقمدتع طقصع هغ

 . عر عرر1د ع 01516165560 (؟) 111م مماتسع 05613 ءطعقر 71 طصانأ 22015[غعصتصع طغت“ 100 مدل ]

 (2) !ء117 76 طقفأفعم اطغع ءصاعتتأولستسعد»أ 01 01 عانعذأ ط9 ةاهرتمسع ه2 قسعا اص هو

 801120 20 طعهلذطو ءمص016100, 261016 796 م1010 101 هاتن' هذزأ؟> طمضععام]0 : ةص0
 76 2150 56ع]ع 762 عع2266 : 135 10 00126 7710283 101١

 (8) ةصل 7ع ءنماتتصأ 1م 108782 هجم . عام1015 06603 غطقأ 318 01115: 01 0104 00
 ةرت7مه88 11 طمعد, 7؟طغاطعت» 01 ةطغع 10ءعوعرتغ هدع 01 هعأاأ16م0 ءماتطصأ"اعق ب

 (4) ةصل ةهسصمتع غاطعمص (انطع آ109375) عدم اكطتتتاكولال, طع آ)هز: 06 جلطع 8طسطقا, ةصل ز0

 818-328 ه 10907 012 طتعط اططع عامدج هك دحه06 مادتس ةص0 بقضتأعقأر ةصل ؟ءمأ
 1مد"اط (ذنح ؟هدطصع 32108:0)»

10 

 طموتقع 02 ه موسم" 02 *"ةقستتن "قطو ةمص ه2 1810طقتس ههل1ع0 طرت ط©نق نمط هك قطن آت طدنالو

 ه1 طع ةمططتطع ه2 1[؟3”لهطر 14ه طنق ؟هلتقسغ 0عع05 هدد غطع لتممفطعماتق ]10372 054 دمع-[مومتس : هم ةث

 1هدمغ ةهجق 1ظتمطعسس زطص ة]1-]كه1ط1: طابغ غطف ةءةصم» ه1 طق ؟هتهعو ةانهععفأفم ةمردع هأطع» هنعمل

 رسعمأ : ةطعزرت 00 ممغ هتك 7611 طف قيسءعيسقأممعع5 01 ةهض-طمومتس (ةعع ]سصا*ملسعغممب مر. 50-81.

 (1) كدت ىطات [ن6و17 - معوعن 0104 1 5ةءع طع !1آعع ه2 طئس : عم0013 هه طع زص طع

 ةورعمصتسع هل اس 1011 1!057عطخإ

 (9) ةطات و17 عما غاطع طموأ, ةماتسعتسع 1057810 غ0 اغطع ةعطغب طع ه4 11 ة”ةلهطر, ةل

 ةرماستتع0 ااطع ةطقتعطغ 04 ةاجتنتتسع طلق طقغلع

 (8) 876 ءوو تمل غططع دوويتعممتتلي ىطهت الصدع 5هاتل * هصل "قست طعوعمم ام ككنع 87

 هدد ع 0837 04 طوخاناع طعامدنع 1*ةههقت هام

 1 8مم 10ر١ “ن006"-عمرنلق”, 810. آ1آ11آ1, 1: غطف مهعمصتس طغت ع اقر “ثم غادعف هك مال مصل لهنعطغ هطغعمس تتللا

 زو ةعورتعع.” "طف "عولتصع ه1 غطق عع ةممعقلا» غ0 طع مه"الإل مدال“انأز لاثرلا جرحت ىم طقعلارب طع تعطغ

6 5866145 69 27 
 3 1غ زو ةمرصعكطهأ ةهم'مسفتسم غ0 86م0 5ولكا معمغامصعل طعصم هع اهلئتمع مدنا متغط "قمت ام طع طقنغاع

 651 ةت-[آ ه0 هد : 5عع 01016, 110.



3 1 

12 

 لم نزع ةل-هنق هنأ طع ا؟كمسمس طع تطعم ةطهأ طف طقم عدهتط 4 0
 نم محامل طممعأتسو, ءكنسمالا الم 3م2105[ 011011

 ,١ ١ مض

14 

 :ميوزع زه محتل غم طمحم طقسضمتسنسع طلق طمبسع (0يسمتا ' (مىطتعط طقل معمشهدقاج طوو2 6 7
 هم نك طلق تطمع مئسلككتل) هس طع زوجت هل هس-1صمومتسر غطغ طمضقع طق طعملععم 00ه ؟لغط
 اخس زم غطم قةلعطتب ممل يال يضع طنص صم يستطع ةصل طع ]عع طتطس غطتتقق 0 01م 12 006 0

 ممموعمت طنع ةللتميج زصغم غطع طقملم هك طع صعصإرتر ةصل طع 80

 3 عممل ىصبوستمب 1؟نرع د طقمصسصعاءعد ؟هسلعتنعت» 7585 طع مطمس جعواعتطتعطت 1 161أ
 أم 1"هلستنخ طعماتموع طع يعوسصل كغ طن ؟0معاععأ ه0 اطتنئعوكطتسو هانك طلق 1156!

14 

 3 ععمملتسع غم غطع صللتؤنعمدتعأ السم ستتز, ه ءطتعأل هبل ةهططماتق 1911101 طع1هطعتسع غ0 طق 61506 01

 لكروت ممسعل [»نثكط ب رعطم طمل ةلكعم هت كع ص [[آهحكهمتسر 58ق 6"عةهعطعتهادقاج 121160 ل16 118

 طزع مطعما معامس. 1طعععنممم ملل هلداكطمتال أ, تعط ه 5007 08 طماتتقع طءامدعتمع 80 طقق ها-

 ئزطم اكوططقم مصل ةمصع هك جا 6طمتستطب ممتلعل طع سطع هغ ؟"خصتع ط. 5ةكهكهطب ة20 121160 67617

 ىدصس هنآ غطصغ نقطع رعطم هلل ذصغم طلق طقصلم هسا ةهلصتغاعل غةطقغ طع طاطصقتب 02 ةطق طحتتتكلعل“ 05

 طم طلعأك هك مرورا. ككطعم طع ممطبعصفلب طلق ؟تل1مج نتطععسدعت ةقاعفعل طئسس ةطقاتك طقق 0012885

 قمال زص معرار لمعامعمكل غطقغ طع طفل ذض صم رهين هطغقتسعل لتع ؟ةدععوسعع 101 طق 0ءواط 01

 1[ ؟طنعا همنا 0117 طع هم ند 01 1 01 2 م. 31521115 “طع 12137 عد نيالا

 [صممب'' (هصعاع هك "قست ط. مئ-لنكتا هصل كتم ه2 طع طتطع ه2 كءةسنتس), هصق طهأ "قست قهوه

 و م(-]سكنا رىمسلل ممغ طعادص هوستحدلعمأ. 10ه (طنق هانوعدسأ ءقتس ؟قيستت 15 8810 0 6 دي

 اص طع ؟0ها1هوتتورج ؟ 0مم :

 (1) ثور غ0 يدلل -- “لكسع رعدم ركطعس اطمات ةقأ مانعاعتنع0 101 اطر 532192660 طخققلب

 ركطعم غطع مدتصلف ه4 هأغطعم مجعد عدنع مقتتاكعل طوع مماعدمعع ةطا 3

 (2) “طلع دادلص هت 01 زمانت5 188 ط0أ 026 01 كما“ 10 عمموأأ - [ططتت-]]-18155

 هم اهلزونط, هع ["قةطلز-آكت15]ر *

 (3) “0ع طع همصع هل اطع 1ةدلعع وأ 11م" ؟, هد" طع رمانما10 ؟ةعع 01 لوله '", 2258

 هآ هدمهاغغ0ل مهسلعب

 ١ [طنع زع (طع ءاهملعمعمأ هأ آبل آلآر 15أب اسسغ طع ددسع ةطتصع اذ دونل ذم 8ةغطت» 485 02 "قسنت"و ©
 داعااأدعل (داعن ىللعل داعذاهجماون) هس اطع طوع ىلاعل طعتع ظابنلا مهيب ((ةاتووزط 06 2ة"ءووول'و “لواتست6ع 6

 دوماوم'" : عمعمن 11 كتكلل لم طع “آول طع ممسع زد م1161 5 ةاننلا , طتغ اطع ءممصسوعأ ةمعااتسع ةززعوتف 10 6

 ةءاثملا : همم قوام 1389

 * كو ءةلعاط.: مععاطحربو 56 هطمساأل رءول طرت 3 "0 729210 5هعم لوو. 513غ ةهطل 25751

 ؛ كوصعف ه( 11أسزوساع ماكل عمم 5 لاذع ةهمععفأم» هؤ طف ا!ةسلتاع طعتسعع هغ 8[هماطعنم ةتتهطأقم

 6« قلمعععأام“ ه[ اطع اكتمعد و( طم ععتمب



 0 معجب + 9

 8 وجل 02 01 او دنس 0+ طع 1ءورجعم"' - عال 00 مدعد اطما؟ أ(, ه1

 6 03 05 1مم ممعر طز طلسم 60 مطمسصت ممعط عم هد متاعتسمعع, 1مم طعم انعزس صن

 1 نطقأك ةتخع 1116 206ر

 (0) “0ص طع لهون طع طق ءدلغط هغ غطع موصتمام ذص ةعطغ زف زص ممسعطأ طسغ اطعم

 مماطأ 01 3 13899237 011176118 52681,

 (8) 'ل طلع زص غطع مدمماتغط 01 ه ةطم>(-طقتتعا ةاععل, اهلا هق جه مدلس-ةأمدد, هصل د

 عارزنعتسع اعععزد-ع0ععل 0

 (9) 'ةصل 8 مهتا-ءموغ انلكع ه هطتستسع ممما, مذغط حسام ةلعزسف - (طعقم, زم ام
 2260167 04 ؟هداتسع, اطغعدع ةدتع طحت 7؟ءواخط :

 (10) 'ةصل مصرع دصعاف طقذ طع ل3عمتغو ه2 طعهمعطتم ةصل ةععر هص0 ه 10197 ؟همغاسصع زن

 هلل ط3 ةماط :

 (11) 6 اطقأ 1 طقحع اةطق مصصقسل 02 1و55ةجنس زط 127, غم هتاف لمحزكم طع

 مزعل طعم غطقتش انم1115 15عاكو

 (12) ' قصصا غ0 كدتعع طمصصع مصرع اذصعع ةطعمتعط طع 1؟ةياتما“ اص اطع طمغ لسعأ مه طوغخألعب

 هدد طع طهعاع ه1 ه عععون ةاننمصع 6[5عع0, اطقأت هطعوتو مرت ةاتنعطغممأ (منعط.'

153 

 م4 معنوع مءءوللتسعم طع 1و: ه2 8طتعط لوطوتقط عسل هكعصغف مالم“ 106غ.

 1716 هعوعاع0 ةطع ما16م ه2 دل-]ونجس نمت فقطق ؟, عصا 21856204 0160 عصتوطع اق 3
 رماتقةمدعان, 531210 ع طتطسقع]1 10 عونا

10 

 الطمع موقووعع 15 نم ذص غطع ةععتوءمصف طذص 11!نقضتهغعلمص 04 غطع ةرمعتول نقع هز طع ؟ععط

 1١ 11616 042 ها1-ة8طيصلطنس طف محموأ هعاعطت“هغع0 الصع ه4 ةهل-111:ةمط (ةعقع هنا(, مر. 1, 4, 8)
 2 مم(مرمستمع 20 طع 150 مماتصأمتلل 82ععع قزذ' هم0 دولسصتقرو هد عصا طععاعومم ؟طنعلط هوو ىعع فال
 3 10 1كم 016ع مد10عع5ور 'ةست» 20 1طن مطر ههمل140 “5وصخ هك علدلوسمر" هععمرم مقمأعل اطعاع مما
 اكتس 042 '1"ةصتس هر طع 283: 02 ةطتعط ]وطولمط. 8مغط مءع اهلكعص م150معناور ؟ةسصنع طزع ؟ةنك طب ةلدةلزتكقعب ةنلن
 3تكوتروط ط9 هكتار ؟ةغطعت“ 02 هاينع ممعأ "قست. قلبك "ءاعوقعل ؟ةسنن ةقاعت» ةنغاتمع ه1! طلق ؟هعامعل : ةمصصع
 رصف 02 *ةطق دممعأغ طلت هرن طلق 18373 طمصعا1"ل5, مضل !ظ11140 طتص. '!طغعضعان ممص ؟ةنيع مهلع ه ءكقتمت انهض الاعب
 معوتزسمسع طعم ءةزغطع» 60م مهإت غطغع ط3-1000غ هع ؟ةصنن هرع إم علزع ه مدقق غ0 طع ةامتمص زم ءةيعاطقسجع ؟ننع طلقت
 ©ةنق ط. ممطقتس اةطع 0طتعأ ه1 ؟ةطقر ةمماتعل غم ؟تكهتل, هصل 1 لننععل طلس ام ةينتنعملعت» طلق مماعممع# للان زنهلب
 ىطم وق عازعم نم 180 ؟ةسسكر منطق اظن11ع0 طنسص. طع مساعع (0وز3 مهتل أم "تكونا 10 طلق قمالكع هك طع 01
 طمرتوو تعال. (آص 4عط. 22 42 طلق وووع زذ ةقعتطعل غم هم 1كلهصتع ممعغ هك ؟لسصتعسو اطتسلعل, 256“ طب هلل

 [1ةمز همسوط ط. ه5-1دلكتس ط. ؟ةوثتا ط. !ن(وهنا ط. 3[ةلنلك, ةهسل غطع ةامزثإل زذ ةميمعتء طمع 01” عصالإل (010.)
 4< 113550 دمر 04 ام151هط ه5 طع ءالعع طماطغع» ه2 طهوتج ةسل ءطلعل هك 1ةسصتسر طع 8585 قرتاانت"60 اإل
 ق4مسزتع 6. دوكوكعط ه2 ةغطغع طوهزغغلع ه6 آملطسولجكمس, مه معو طعامرتع طع 18وهع هل 8طتكط ةهطولهط. 1طعزت لعصضت 064
 1هرع طتئسع غطع موصفمسب 02 ه اتسع, 1000 ءيصصعاو. طلق !.هوتأإ "عقنقعل غم مهزع, هضص0 ااهكطول للعم ه متكممعل', هف

 اه عوف ع5.



 |: ا

 زون 10 (طع ةعصقم هآ متملانمع حكمخف لسسمسع طع ظ11جاسقجع 5685018 16 19 ط6 ةرتشس#
 نأ ن نيمتانأ, هسا طقف نفعل 054 طعلمع ععمانت2 ©.

 (]) [رنوعج قلدرصتت زنامرل غم عم لمزرهط 0 حد هم 20غ7 1611 تقر 0 قددطق, 5؟طقأ 4
 اد غطخت مجلسا غ0 لن 1 1 0
 (2) ]7 ليم عممعأ لمركم غم طآطصخب 1 111 عد ةطعقطع 8500و ج20 201 715165 اةطق 1911, 3 91

 ءارمنوط لوعع هسا !ذةطئامط ' لمسسمعإت طعام غ0 5611 1261 5.
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 ليسمع ممعلل م مممعتمم ن1 8 01 100"هدهمل غم طلق نةصاطع 20 ةدتلططع 60 عءمعطتقع طلق
 ١

 ليفي عام )م 3 ا

 (]) 1 جبص نأغمسأزت رعورتت تاتا ةل0ص8 3011 5 70101 6001:6052655 ةعهلطقأا 226 67617
 لوح, خطمسربط آ1 سحدعاأل طع هالته مط

 جز 1"نزعاع ةيططمص همعاعم انلعع طاعدعطع5' طهقدر ةهطل 5ءالتصسو اناتتطر7ق ه5 ط6 6ة12آ-
11016 ! 
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 كلل زص غطم ؟اةسام) غم طمحع طععس نقعععل طر "مست .٠ ةق-[دكتل هغ غطع هما 01 ةطخ

 كسانصقم, غطم لممغ 1[ملطستاع 1كصمع ه] هل-1[1:عوطر طقس طلقاكسس 5. 0815 ه2 8طقتطقط (18ةلعكن

 الاثار رعدم مممقمصعمل طعم طتص 1هرع طمصماتتسخ ةطتمدع غطق تلطعق ؟لمتغسع طع طتصقم

 (1) 1م "[؟نططقت 2 ذص ممقأ الصع طقل طق مععصتسعمععر ة2ص0 ةطق 502 01 (اطغع نقا6اع
 هأ) اكان, هصسل اطع اكتطعف 071 571185

 (2) الوز؟ هغ ادهأ طق طهصعلممب ه1 آملعطسم طقفق ءمدحع 10 ه اكتص ع 5,086 526891-01:
 ارم دالعك نمر, طم جهغادعأاع5 هدع الطعم صمه]طعع5 20 ةش[ةع]ع اتمم2> طئتتل

 (3) [16ع هلله تردمص دع روتغاط طلق ءاهتكذر هل ةععالكد 50 ماتا 12012 115 اط6 601191 01 7

 رت ممع(ل0م9ع, ءهاتعتسمع انك غ0 ةامصصطالع ةهصمل 116 مانمصع زنص ةطغ

 (4) ]6 000 مجتمصسأ ه اتسع غ0 ءمرصمع ؟؟طغعسص اةطمات ” ه5[ ذ2 69711 638ع, 56 ةطقا]أ 6

 طعم اطمعع ملمصعب زظطتاع اطمات ءهللعذأ هرج ةطغ طماتقع 05 ظ8زقاةذسما 1

 (ذ) اصدأع ممتع هد اطع مدئمت0 هصعف ه1 طادلمتت* طم م؟0غةعا ةطقع دما. 15 ةطقاثع6 ّدط ع

 [اهطتت مط ؟هرع اطعع مضلل ماما ععامالب 11 اطمات 6311 2018 02 57 1

 ١ لوععم احصمملاع اتطع ةمضمع كمن ةدعل ها ةفطتسمطب 8ةطتلاعطب ه وزدؤع»-متطع هؤ 0طمستب أ:

 لمدوعممت كطم اكمل تملعع غطع م"ماععالامم هك طعسصعطعم 0( * ا ا. 5ة؟وكهط (ةعط٠ 11 140).

 ١ قريطم سحع اطلع ؛لغلع هك ؛طع هييععمعدمزوا و1 !وامرزع 1113ه أع طاكلصعد ب 101“ "اع 0 01 لا 566 ©

 دو. اأؤ, 3١ طع غطع النمريد هذدع» كرم زك معقمأ اطع [1نانكع 05؟ 3 800عووه0 غ0 ةطحلالان تمل

 ء لطم مدرعمععتمم كاسلمس سمنال امعاسلع اطغ جععمأ عمنمو هك [[ةحكمأتم, طقم قس, هل 1ةدتطنرب 8 0

 مجمل تغلطعع هصهالعع تصلكعت طع امدلتصع نضصطع هع طمطتكلل ئهن10 طع 8عوزع» 7 ك7 4



 0 ا ب لا اعل دس هنلحز انكي جي ني 5 2 0 ل كارلا ذا
 5 9 ل ا

2 3 . 1 5 

: 53111 : : 1437 

 ِإ 5 :؛ : .49,

 06 هلك هضاقتلب (ه»م, 20. 251 000 1 طمع دس غطف فصسعسكتتإت غ6 طع كمستمملل غ6 ؟ةذطل “ةسع ط. ةطسصتلب هغ طع طوغلع

 2 (1) 86 ةطمتت 01701:عم4 دع طمات ةقاع طمأغ كطقأ مقطع“ 0أ اطمانعطغ (طتت طصقاطوصل ةادمز؟ عل

 طتصتو5ع]؟ طع طع 15عع0 3ة703' هص0 1هأط هس!

 (9) 1 0ةوط ةعوزصسوأ طع 10813] 07 866غ, ةصل طلق ططعوق6 "عومم»لف كتاط ه

 م11:02111005 ةما120 ه5 طع ماهتسف ام ممم 04 طع زصدروعأا (طعتنعمر» 0, طع ةرعمتك
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 - 0460 طوع 1ص 0دنمتطوط هق عه قمع مذقفدعو ص ءمكستمساو ممم.

 (1) 1طعدنع 15 دم ادصل طتغ اةطع معد 02 0515 *قةئلقس هنتع طع 101035 غطغعتنعمأ : غ0 (طعسصت

 طعامدع طماط 01 165 هع 5م90عق, (اطهأ 15), 11غ 147ءاه هس 15 0١ععع0م تماقهض 0ع :

 (3) قل هرجد' ع1م7 طقف ةااوهتطعل غ6 طع نكغ7056 طما20025 04 غطغع عقلعل : 0115 21
 ادع ءاعودم طاسع ةز2جوععقرب 0015 212 طع 61011038 1601
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 8وم (طفع م06 معقعع0 60م غطفع 4سعوطتع ءرغ: غطغ ؟ةهعف طفلا قص ةععوععاز# طع نصلع-

 ةنمم0 متغطمتغ عملتصمع طع ممعس» ةقعتتطع0ل غم ال5210 ط. ؟ةلطل ها1-لاولقس غم مطنعط غطعر ؟ءرأت.

 )1(  1 دطتقتتاعل هان طتس غطقهأ م011875 ةطع دتعطأعاو هيت 0672 012 طع هع معقب ةصل أ

 اع ءطقتت عمد طتعاب غطع 86دك 05 1037-20ي33 طاتلصع 3881288[ انك:

 (92) "طعو ةهرعتا]غ ةدعوتسوأ 26 66ةءوتقع 56 010 اة غ0 الطتلجمتتتو *, ةهصل ءعقهات5ع 0أ

 لطف نتطسخع (ذص قصعاف) غطقأ 158 160 غم ةسعالا نكمل

 (8) 51ه طققغ ةطمت آم 00 مزغط طع ةمص 01 اطدلجدتتتوع ةص0 طنق 613, هل الع

 ةتطسخع مه10 غ0 ذاع آرواكطستاع ةسمدع "ةناقص؟#

 (4) 'حتحم غطو ممزكعمرتع غم طع 214 042 غطتصع هزكص معمباعر هل 1ةعههع جاممع طع 3

 04 طع ةمصق ه2 0ةطكقم
 (5) 14 ةيسمدع وم جك ءالسع ةهصإت :ععع1؟ع0 تطاتغع هد“ 20غ“, زم“ طمهقأغ 15 غطقهأ 01

 هرمز رمق 01 3ة]1- ذة

 ١ 6م '؟ةسصخمسواط ةاه“هأأ.
 ه رز[ةوصنصسع (ممطوطاب) ؟ةسنع ط. تصل, ةمص هؤ هللة[ نصلطت !طئصع هك هلع[ هل

 3 صروطوطاو, 1 طع 1 زو نمردممعأب طن طلق ز5ؤ معمصأ اطف اوصتومصتاع ةامعلق طلعات ؟ةانا:06ل اعأ دمج ل همق
 ةذد غطع 21هدغطب [هلكطست, 6طققدتص, 200 10

 / نآك 65

 4) طرخو(, 213510ءاعع هنآ 4 ال وأ زمق6680 01 ئنؤأو ةت0ل عن0لع» نق 3209.



6 2 67111 

 (0) 8موعغ (طوسمال ه2 طع طمصفع ه, جا- طت”سقد هل 11ةلئلع هط0 انطق 850108 6
 0 [متطول ةصال (ةصقص (!)

 ىلع 5ع صعب ]1 هس جععممصمأع0 غاطغ 11!تفا1 10115, 5052 01 11061 01 0

 0 ]نورك طمصم0 "60 ةهصل ةعهاأعل 2ع:

 (5ز ةلدل نط .آدست ' هأ طع ىععدأ 0هعلقب ةصل 1121112 (طعدع 190 210160 0131 طم

 نر مامر 011 ه1 1 ءمسماعدأ ؟لأغط 7 7

 (9) ىكررل زعير عقزمرتم مان اط1هو دعا [1دروةحزطر, 1[ هنن 1طغع 026 77912056 46 1

 هعولغعل, هصل غطقغ طبتالعع نم (ه] طغت“ ما"م5معاتأو : هان, 01 اطقأتت 19126)
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 (1) ؟ءمعلرت 16 غطمو طهلمأ ةععد تت معمزرت1اع,ر 0 ات حقت صفط 02 116 22012128 01 0118011
 )أ ؟5ن]10ل طقكتع ماعودفع األ اطللع

 (2) (1طماع طمدسع) ءمصصع ضغط, طقعتسع ءطقتتععل ةطتعماتعا ةطغع 6156 01 اكهاا ذو ةضق

 000 (اطاخسأ (؟١5 طاممل) طه اطععم وتعصفعات عل هنجل (اطغالت 169761)

 ىلضل هد اطع لهزت ه1 ال ةتتتلقأ, هع 116616 5ه1ماع هتك, 167 عه276 هب 1201:0118
 ا غ5 ناآ- 1! نكهتس 1 ةآ- آل ةصمقل :

 (ر لمل رص جادلامسلقف غطغعزت 116 نمم> 52011, 320 ه11 اةطقهأ طع ةوانعطغ نمطط 6
 معمرام هأ جاع ال ةسقسملط .

 1 سهيجصعما هك ه دمعتا ممامصتمو غم طع تهععد هل دص ةهمعوسططتتا 061.

 لارمزت طفعمتسم (هدكر زك عتع) ءمصقمتءانماتق ذط انطق اتمتع م15 02 ط8 578566, 8 ةطمدهط

 (طعزت عم اغطغع ممععطس عساف ه2 ده ةهكطع اطقأ ة1ع 02101060 طفئتنع د 63067: 4

 ١ [*مطحطاو» 5ع دطمنال "مول //هن*آ نرخ لمن“

 1 طممطوطاوت 1 0 0 [كئونط (. عر اطع سطع ه2 ول-1ةسغط ا؟عوعا) 10 15.

 ١ تمم نروؤمب 8 ١

 ]6[ ]9 ع 0 3 طلق 19. ل5 طرع "ةسنتع ط. هيل دكنتل. 16 15 كامل ذص طم آخ وصل 1! 4 ع

 «“[طم [نكمنتأ", كتاطمسا ؟ًطصت» هر غلف ةضعاعاعب ةصل ةممعقت» 6 طع ةطغ هدلرع ةيتغطمتأو 10 غم (هنطع 9186

 نمل ممم 081 ل اص طع هعوعع ه6 “و رمز امر” طروأ ]1ع 5انعمعع5أ5 اةطقهأ 0111'1] 15 9 م1936ع6-28126:

 همم ماا ةرمعط, ههتل ذه الدو. [11 0 د10 م طع غطغع مهسع ه1 ام ؟نللهععف ذص طف هن م1 ه 8وعطق54ب ٠

 معمتس تلم دمع طع نقع ه لاث ذم طع هعوومه نم ا 'معولع ههصختلا هش,” ذص 1ا5ه]14 0 06م1 همام

 عام مووعتطت اذ 0 هانا“ م02( 7-5 عطف ةنعطمت“ ب طلق ةعصقفب مطتعط طق مم لمعف صمأ 98 زد طع 4

 ممالك لك طصصمصسمل معوض ,اكهسصقفتع اناس "عاعول ادصعنممععر 2210 همعدت"» هع طف قس سف ذص ام 0011

 0 ا ا 007



 - م ميقساكتسع هس قتوطأم 7هد1ع ذص 810م6 (68موعلدلاور مطعم ؟6معدلتءلز طمصمصإت ةععالعماف م
 رم 69م6 هتتم 1زم6911816: ؟مدسقأما]إت طف طاعصتتقطعو ةنتع عممعتملا' ةانعط ةق قص ءققألزا ع
 . همرتنمءا6م0 طإت طف ةمادعط 02 8 مقص. آس انطق 101103ه8 !ئقغ هدلإت غطق دمماتع ا!طططمزتقسلأا ءققعق 0

 1086 مماصأف 0 ةاتممع0 1701615 316

 من510 1“

 عديم اندم
 ١ 8-7: 566 آل 511,

 2 ١ م0168ر اذطوه 1: 1مقمء1 ةان11 50م 3161 ال1

 ب 6 0 صخاش.

 0 اهنيمح 60 يسبح

 "1"ط1ق 76:56 15 3150 01160 آدخ 11, 361, 0

 260 لضعمب. ٠

 110 06 60 نايم طع 1185) قونت ةونت (16 061681 112 1228121118)»

 1260 ءانكح.

 12 501216 85 ةصاخ طو5 1056 طع 00غ 02 طف ة.

 11680 ضع. ظ

 101 م 160 ريغ

 07 اطعم ؟هدزهم 02 ظهطت تهطل 08 خموذ0 كأع0 آخ 5111, 556“.

 260 ءابظلل.

 180ر1 يل هطمانلال طو معوق 20 خيط: هم ؟كسنم ظسع. 5 (م. مغر ل. 2+

 101 عيسي 160 عيشي : 200110018

 آهن 51 680 5.

 12600 مخ.

 2 72056 5: 456 1056 02 ضك اه 0 ةمرقع “غم ةطقتموم'” زك فدقتسمعل طؤن مسطقتكب ق1
 [844017/5/, 28822, ه0 ةءاطم]1 02 0 1101. 18, 27 (ه0. 2[1م5هعورامم 2. 49) : 6 5866
 12261 طقأ زغ زه انسلعسمالم 0 لو ]مرتع ةطماتلل طو قصعوا1 م0: همهم آله 12, 1082“.
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 يي



 1[ رودس 1 انكر 0

 ارزق ؟هرهم, 161 كملاغ 1018 نمّلام, 083 نيمي 101 لامس 15 0 1 0«
 زم ولو طالق: زغ لموذ مما, 2016963, 388 2101 66761: 12101125 26, 06 ؤ
 رج ]ولراو ممعمومأوو هك غطقأ 7085 12716871, 820 8 آش 5101114 0 هانا 8

 نوردتمعامل غ0 سربألا ىب ديبع لاق

 ٠ ول برغت 1[

 روع أ هول ٠

 آمون ةقكف

 آمال ىانت.

1] 00 

 آمل 0

 آل ريغ,

1] 0 

 26800 انتلح..

 1 باكو لأ.

 1[ ةيارب.

 آ[600 اصرخ.

 رعول (غطع همعمرجل رص هن .

 مول رجاوهلا

 م0: لابجلا فوَب مهوبا َلبَِحْلا نر (همم نتمصفاوهلمم م. 4, هده 02 ةتعاتتطقالا, 80
 17 46, مدام 3 ا ١ ا

 /: ,هويا ذئموي.

 8000 لمجحْلاب (هم+ امص 8 6

 /: موق نع

 آم ةزمامو ةعاسو 300 ةمومسُم, 220 هةضعوأ 66 ]386 ةوووط 770508 05 106 1

 0 ةكملاف) هه 6 رجالا ؟هركلمم : تف 01010 ططموت “2 م1806 77616 0826 8 8 8

 ننعم: كد. 2127 طاتغ 20 ]جامعا 28106 01 اةطتق ماتم 15 عتود ط2 ط6 آفاكتك.

 1[ جدأ أوندمح ا

 م١ مو 0 :

 10 حمل مماع 4: '"طف هدلتصم 07 طع 115, ابكملافن, 8 ىبتحملاف هللا 3

 ! كال

 مهيم انهم
 مس 806م

5 

 ضل

 خا 14

 م6007

11 

2501 

 ميما 7

 اصرلا

 ه2 16

12 

 دم 13

14 

1 

 مل خ8

12 

 منيع 6

12 

 4 وام

4 

 واع

10 0 

5-5 

 وع 6



 50005 تل

 رو ةهق غطع مجماثع مممطوطام عولتمع

 9 3 ةلومط 6

 10 8684 اَهُيأ.
3 

 11 اادينلا هدانجأ .

 9 0 طع 6 61016 طير.

14 0 5 

5 20. 5 3 

 20 15 18690 دحتص.

 8 / 3604 لعل
 وا 2 ا ظ 7

 1 222 80 خيوي»

 711 مد ٌةَنَجا
 1 ممم. نأش 60ج هن

 09. 8688 ند, ةه علا

٠ 

 ١ ممغ مهتسمل). آم 8016. 31005“ 128 7. 9 ذه ةعوتطول ام قطق 15
 . 1ةعرطعتا 15: اطلق مأامع6 82268185 60 66 اإل لدور زوط .١ ةمطأ-و-تولغب 77. 2 هل 8 ةتع

 01660 ةهق طرت طخس ذص آرخ 111, 00 00 84, 11. 25-36,

 7 ِ ةه م. 38, ؟. )ط٠. 5630 ط8 جوف 101 اجر

 2: 00 18680 ليفطلا



 4 14 2 بجان.

 1 0 0 دو حررز 24 هر طلع ممعرم ه6 011560 ذص 8[آو0. 67875 200
 وع ءمهيلتمع, هسا ه غطتتل ؟ءرهعر 206 12 0ان ؟مرزسزمم, 15 20064 :

 ميل اًضْيِج ْنْعْبَج انْحَبَص اَنْيَلِإ افلت ْذِإ نوَحْلا عمجو
 1 16001 ىحمتن

 ال 15 ظمدل نوجحلا.
 ان 135 0 نامسلا 7

 ١٠١ 10 620 ْكَحَت

 13 82680 ليخلا

 15 0 ا

 اه 17 0 تر

 16: طع كامامردعمأ اطقأ ليسو جوا”, 1و5 20 م1181 ظفللا اذه نم 15 120011601: ه6
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 حيِطَن هاَبظلا َفْلَح ىَسَماَم اَذِإ هناك" ِعاَقَيْلا ءارخَصب وق ٠

 يشم ِتاَدرَطلا ٍلُكِب هرم ْنَمَرأَت ىيزأ شائف ةنياعت ع
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 ظ بارْسَأ ةراقب عوجشلا معن سيقلا مل نإ َكْيَدْيِب ىنقست ال
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 ليمعلل ليق هنمو :صوخللاو ءالسلاو كقعلا نم هيلع ام خا دق ىنلا ليوطلا بدشملاو .
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 بوثيلا ريدغلاك صالد فغزو رتاب ضيباو يطخ رَمسأَو 1
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 ة :ذكملقتملا نينسلا سعب ىف اهب تّتفراو سامر اهيف اهيلأ تععقو تناك ةنيفس ىكلو يامر اهب تسيل

 دسلا» ىلإ تسلا زحف جسر 0 : ةيطخلا جامرلا كلنل ليقف
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 ابدغ ريدغلا ىمس امنإو :عجر اذا بوَثي باث نم وتو : : ءىبججو يفيق حابولا هقفصت ىخلا « ل

 3 رس ل

 6-5 ىأ ةهرداغ ليسا

 ٍبّنَطُم ٍلاَجَرلا ِتاَرَأَقِل ٌُبوُنَط ْهَنَأ ساّنلا ْمَلْعَي ْنَق يرْمآ خ السا

 1 ٍبْذَهملا ميرا هم رعلا نو ٍرِماَع ٍسِراَف َنْبا ثنك ْنِإَو 0 :
 بأ الو مأب وْيْسَأ نأ هللا ىَبأ ٍةَقاَرِو ْنَع رِماَع ىنتَدَوَس اَمق 4 ؛
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 . قايضألا مهل نانا نوقسي و هذونمسيو لاما نوعنصي ةيعانص و ا ليلو هيظنيو : : فورد
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 زعجرأ] ه4 هلحةكسطمسملب 4-93: كش 1, 83-249: 1عطتش 7 528: 8836 2,

 ٍبْذَعُمْلا ميِلَسلاَك اًصيِحَص َكاَرَأ اَم َدْعَب كَل اَم َقِْيعْلا هَنْبآ لرقت

 لاو ا

 بحْزأو ِدْيَبُر ْىَيَح ىف ثلا نم ُهَتيِيَلْعَت« ىِذّلا ىِيَع اَهَل تْلُقَف
 لق نو :ةرثلا نم كَميِمَح باصأ نم دنع كل نوُكَي ام رأقلاو 1 ل 0 نيب

 هامش دقف رثو

 0 ْرْيَخ ّيَصْلا ىي ْمُهْيوُم١ ًةيِعَأ اًمْرقرْفَأ اًنْيَهرْمآ نإ م
 يوي راف ريمي هان عَهأَمِدَم ٍمَعْنَح ْىّيَح ْرْغَأ ْنِإو 3

 | مال اذه ربغ ىف ُبيوأتلاو :محر زكإ بيبي بأ لام : :ََنْنَع هاك بلطل كيتأي ىنلا بيتل

 ه فكرت الب راهتلا ف
 بذقللا ٍبيِسَعْلاَك 0 ِقِقَُم لثم 5-0 كَرذأ اَمَق 1 ٠
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 دكلبلا ىف هات كف يبحاص ناف نعفن ىكت الإ ةردع اهنفج َْط ِن 95 5 9 ترادع26© - 5و
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 اًناَدْمَع هللا َناَرأ نكلو اَمِرَج مهتوخإو دهن ىنب ليرن انرس 4
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 0 .قيفطلا نب رمط 5
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 اَناَيْرُع قفألا َراَضق دالبلا ةنم َتَيِحَش لق ْلْصَمْلاَو اَنَئَراَع هلل , ١
 1 ١4 ع8.
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 | ١ تبنلاو ميقلا نم نانرعو .هامسلا ىحاونو ضرالا نم ىحاونلا فافآلا عملو ففالاو .تالتما سرك
 اًناَش اَنَل اوناك اَمَو بالكلا َروس َةَقَْيَس ٌةَقْيَص َناَدْنَع ىلع اَنْبَبَم ىتح م

 ا © * هلابش هناقز / نيطايش قيص* مكانلا وبا لاق را ومو قيبه « تاذ ةقيصو . هاقسلا ص ىربو
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 قو نووشلا عيمللو ناشلاو . ةلعيقو عاوقأو ن .,اعبق عملو : كأملآ كسمت ةليونسملا نييطلا ةرححلا صرالا اعلا 1

 قدسألا صٍوْبألا 8 0007 لاقو :لثابقلا نم 0 عومدلا 0 اومعزو : سأولا لَئابق كم عومللا ىراجت
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 اناصرخو اًبيباتأ اني ىتح 5-5 تشق امو انغزن .

 صرخلاو :انه حاملا ناصرخلاو .ىحاو ىَنْعَمِب ىتق امو حرب امو ّلز امم اذك ُلَعْفَي ككقنا ام لاقي

 ةهاضيا نانسلا 1
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 ناك اَم َناَك لق هنِكلَو اَنِم َةَرِدْعَمرْيَع نَع ْمُهاَنْدَرَأ اَمَو ه

 ه) ةقاو» 7١ 2 ةطم 27616701“ 0 :

 ليلقلا نش نق اَنزَح ْنلَو انلسق ٍبْرَح ىبَب انلس
 6) 5700 تكاتك 8583: ؟0]٠ ,

 هن 500 مومنار هيث ه87 هسل 130154

 0) لاطتق مموستس ع 05 1 هوو ممأ ةمموقهم ذص آر 5111, 4834!“ 1 وسل 0063 همأ ةوعن غ0 مقلعم

 39 انو 21 270411. 710 نناوألوانق 0
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 كراَوَعْلا ءامإلا 00 نم سا ةلعج مصاعيلا د 0 0-1 ظ

 تماوطلا ك ,اوعلاو .ةامحعأ دو ىف (590) ىلا سعقألاو .راوسلا عضوم وو مصعم منداعملا لحاو 2
 - وأ سس

 كدا ال موريوص نم نكي مل مزقل عيبت م

 لعل تعم لبعت 0 0 مهرج جو لينقمو لينق لتم لوعفم ىلعم لبعف عوبتام ىأ عيبت «

 1 9 9 9 - 0-0 0 هر 22-8
 3 ضخملا سلاخل ريتحلاو لمح أ عضأ عيضرو ملاع ميلعو ردق ىنعمب ريدق اندلعأت ىأ تيب ةديعقف

 ةمصلاو : وعملا ار وراقلا ميمسلاو :بلقلا ةدح بلقلا مبيمصو : مهصلاخ ىأ 0 0 ى وع لاقيو

 َ ه5 و 5 ه - 5 2-2 0 2 3000 وة
 5 را م 2 ََ 3 5 ع

 575 9 0 ا 3 3 . ٠

 : اجلا 3ق .: ىكلاو رتخبتلا ل ٠ :لجرلا م وخا لاثلو .ةذيقم ىشنت اهّنكْلو ةاوقإ تايبالا هذه ىفو

 ىلا لاخلو :نَمُيلا درب نم لاخلو :رطمْلل ةليخملا باحسلا لاشلو : :*ٌلابكلا بايث نم بوت لاكلاو *
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 , 2 2 تح رد و 6 3 02 - - 2 02
 ليوَع هفحازم ىذل٠ نهل رم نب ةدعاس ءاسن تكررت ١
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 8 نينرلاو ءاكبلاب حايصلا ليوعلاو لوعلاو
 هم

 15 ليوط ىتمطا ةلشن ةَلَصَن مِدَقَي برغك ىِذب ّىََي ُهَل ُتْعَمَْج م
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 0) 1'طلق ممأع ةدعععقأف مص 10م0883516 ةوصقو 10 عيبت 12 ةطلق م1966ز 16 8 00 ةطق ةهوتتتع
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 وُصِوَمْلا اَهِرْيَح صّلقو ىتط ثفلخأ ةّمود « ّنأب ُةاَمْهْلا َمَعَر ١

 دن ماكل قل دي رح اعل الكرش ل نيو راذش ©
 22 0 5 < هك , 2 5 7 53

 تيقل ام جناسلاو :كمامأ نم حيطتلاو :هب ُلْقَتُي وو َكَفْلَخ نم ؛ىج ىنلا ديعقلا
 0 تم 9 هم

 - د 0 5 2 525 تر هب - 17 2 © - ع ,

 © ربكلا نم هشير طقس نك فرح .هباشم لكاوشو . كوسابم + مسامع [تسبقل ام] حرابلاو

 5 7 3 3 ّط 0 صد - 5 1ك 57 85 و هَ .٠ 5-2 | , سل ءو
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 00 ضار © 5 2 تح ل - رج 5

 5 توصم طيشن نرأو .دحاو ىنعمب حاصو فقغنو فعنو باوغنا مد لاقي

 ٠ و م هه 03 0 9 , 0-3 ا حل ل 02 يس
 لسيلس 4 فاصرلا ىدص هّبيصيو هضيب مرفي ال نا هترجزف © 1

 1 م0 ء 84 تع 5 5 تك 0 0 57-0 2 و ف

 0000 © مهسلا تدَس هنمو :لصات ىل ٌديدس هلوقو .بقعلا نم مهسلا لصت ىلع ْفُش ام فاَصرلا

 7 ىس © ى 5-3 هنا نك 8 ت2 ىلا ىلا نع 0#

 نوسم ريغ تذس نمم قبي مل  سرافب ملا مرج نا تحرفا ه
 9 ا و -© نهد هوه ىو » ى | 0 حل

 ةورجم هفيل رس كت عذج هقضرعنسا اذإ ةيداع ناكو 17---

 , هوضوم زق هطووستنوز ططغ ذغ 15 هاموع مسح اطف ؟ءمووو (طهف هدف ه4 'ةلستعاو تطو روق ةادتسب ه+ مموعتطأال

 سمتنمر 67 1دطوتئةفط 5. 53-21منغط 04 'ةطوز هوو هنننع, 20. 231, هس4 ته“ ةهلقو 230. 2517.

 2251170. 171:41: أةطم ههم67801مأ165 04 طلق مأ16ءء ذه ه910ءعدألز أصءمتهعأ: طق مهدت ةقةتتقأ ©

 عت ة2876هز* 60 ةطق هدف طور (ذص 18614 ١ مممع6 22عطقهأ), طوءوتتقو 1غ ذه 50غ (هه ا©طم اهو 01 هنعط

 ع هودأموم "هونتعم) ص طق ةدسم م66 هج0 مطوحسم. طق 762865 2060968 همصاقتس 20هأطتسمج ا©هأ طقق

 مورممدو] مملمممصعم غم “قست هس]اووو ع طو ؟. مز فزت هعو (طفسقوأ؟ هو طضغ ه 288هجتتعاتا

 02 5 ةمد3و طع مم 5004 موذ هدعتفأف ذه طف ]3م جنه 6.

 2 ) ة احس 0 318 قَعَنو علو بارغلا َْمِحَش.

 10 218 يدا ه) 5700م أملتقغأس أ: ةممهقع»غا]7 نيم رت سعومتس م 0من.

 رز كطتق 7هعوو ةمورصف غم طه موك ه2 طف 06ق6م معوض 05 8 طور هج0ل غ0 طمعو هماطتس# 46 60

 منك طه 6.



 دي نا 0 + 3

 نع 5

 0 لق نسأل , يفنك 0 ل ةكبللاو : لس قَبل دذو .هبتا

 مَْلَقُي مل ةرافطأ كبل هل نفناقم حالسلا كاش لس "سنن

 ه هصوح ٌكَتشأ اذ بلك ُبَلُكَي نالف بلك لاقي :ءىشلا ىلع بّلَكلا نم بللكم
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 : متمتلاو بسلا ىلع حلق ٌبَصَنو :ملق ميقو هاحلق ةأرماو َمَلْقَ لجر لاقي :نانسألا ولغت ةرفص تقلا

 (40ا) ©افاضم هاذن نوكي نأ راججو و

 2. 4-2 وَ 1-2 5 - 6

 0 ا مكتحرف تاكتو ْمكْيَلَع ناَمْرلا َببَح نقم اَي 0

 هلوقو . ىربص 9 ندلف : يلع بلك دقو بلك ل ةنمو :انيت اًريَغَت 1 ُكَتُْسا ىف نرطزلا ف

 دفا . م . 0-3 , هددمدن د 2007ه

 بكن انيل لوقو . ءوبلل © اهولعت ىلا ةبلكلا اهنع توشفق ىأ ةحرقلا 5 لاقيو :لّثمم مكتحرف تأت

 , م 5 ١ --2

 :َبكُن .موقو لايم امهبا ناك اذا هابكت ةأرمو بكْنأ لجر لاقيو :ةبْعَن تقل 3و ىنم ضغي مل

 ه بكتلا يقلك و :لطخأل لبق ةنمورا
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 بدها رسن ل عاّمَسلا َرْو روج لاغراض ةَبالب مِهَعْمَج ثكرتو 8

 لاق دو اهعمجو بل ةرحلل لاقيو نو ابحي ةركلا اللا . عنضوم [دغرص] لعرض ذأ ةبالب ب هنوق

 2 رزجب انيك اهل محل عابسلا روجو ل هنإ لاقي ْكَعٍرْصو 5 * ٍبوُللاَق ءاوحرلاف م مطلبألا نيب 2 : رعاشلا

 1 تلا 6 - 8

 عباسلا َىَبَسَق ٍرسْنَأ ةَعْبَس َرْمُح ئطغأ :دع نب ناقل روس هنمو :روشنلا هعمجو محلا رشنلاو .ريعبلا

 ليوطلا بَدعألاو .ةليوط ٌةَصق هلو :*دبل ىلع ىتْخُأ ام ِمُوَقْلا ىلع ىَتْخَأ* :ةغبانلا ليق دنمو :اَنَبْل #

 8 بوثلا ةيشاح ومو بوقلا بدع ةلونمِب وهو ٍربْنِلا

 بروك قرض نكي رايدلا طسو مكتاَصَرَع ىف َلْمَدْلا تلبا قلو ١

 ةقتاقتم ّلكو .اهيف نلإبو مكرايد ثساد# ىتح مُكَيَلإ اهثّدُق ىل مكتاصرع ىف قيفل تلبأ هلوق
 2 عدس هم ف
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 0 هل 62 2 : ..و
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 1 ليفطلا ىب رماع

 © كلاهلا دثابلاو اًدويسو اًديِب ُنيِبْيأ

 5 دودخلا شئيخلا نم ثّيمد لقَو مست م اكسر ِ م

 .بجلا :دودخلا سبجلا نم ا 2دودخ 0 مهانعرص ىأ
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 3 بوبهلا نابج 0

0 _ 
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 بكزاف لَبِرَسَت كل لاك نيم كَم رص ترقتنا اَذِإ هل 0 0

 معاولا انييلخ ل ليسقلا برشي ,ر ةقانلا رص ا 2و : قونلا ةرصأ طقلل مابك اذا ىأ

 .ارارصو ارص ريكي هرص لاقي :ركصم اضيأ وهو 0 دحاولاو :مهدنع 0 0 00 3 2

 5-5 معا ا

 هه ةيافكتاالو

 بأثألا بشخ لغم ' َعجْشأ َنْكوَو اَهَكَرَب ةربب تكح لق ريض ال 7

 : :بلع نلْوَنو مب تملا اهنأك :اعرذص ىأ اهكرب هلوقو ا اهل تأ ملو اهريصأف بول دارأ نكح

 321 ا 00 29 0 3 0 65 و ا 32 د هد 0

 :دلكلك دبلع ىقنا :لاقي هكا : لقثلا كربلاب دارأ امناو :اكرب تعش دايز ناكو :رجصلا كوبلاو ةكربلاو

 6-1-3 © ع
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 9 ٌلوَتَقَم كل 2ك سس“ هب كارح 95 درلتك ل4 هلاك :ةباثأ ةدحاولا رْحَش ل 5 باقألاو .لبكا
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 لييفطلا : نب رم 1

 1 اًحاَبَص ثقال ءادزَلاب سْيَقْلا ٌنْبَعَوَم م

 ' .رجفي ضر هادرملاو ٠ 759999019051 نب يشأ ىب ىتكك ىبل سيقتا دبع

 نوب م لدْلا قيقز بضع ِتاَرَصَقْلا فِطْضَي َصَيْبَأَ 4

 نب ىكع لق : :بلاسلا فطاخلو افْطَخ هفطخي ِهفّطَخ لاقي بلتْسي فطخي

 2 0 نافعا د ع 00 0 - ©

 اريمعتلا لماي ناك دكقلو ىدرتف الينم هنفطخ

 فيس .هنأ ىأ :لكمغ عمج دومغلاو (89/) عطاقلا بضعلاو .فنعلا لصأ تو ةرصق عمج تارصقلاو 0 كن ب 3 30 ل و »و كه«

 هميَلِإ ةجامل نقو ىلإ ليقص هدمغ ىف وهف ُلَكَتْبَم ال نوحَم
 5 ع 0 013-0 ضال 3 17

 0 اًهيقالت ِةَمَلْيْلَم اَهاَشَح قفخ ةريط لك

 2 ف ا امي نع اهي :ناسلا ماطلاو بول ومّطلاو ةباثولا سيفقلا ةرمطلا

 8وذعلاو فبسلا ىف فحلت ال-ىا ٌديعب اهكارتإ ىل كيعب اهيفالت هلوقو .هتروزلم فلخلا

 ديس َنْحاَداَع نأَضلا ٍلئبَك ارناكق اب ْمُهَعْمَج انيقل ه 0

 تاع ىنذلا نأضلاك اوُدْرَشَتو اورقت ىل وّدَعلا نم نفادعو .ظفللا اذه نم هل َعْمَج ا ٍبْذْخلا ديسلا
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 5و 0 3 0 ا ا ا

 بيب ةامكلاو هلوقو . ىمك دحاولا لاطبألا ةامكلاو 0 هنال ةكوعملا ىف هي ردوغو ٠ . لعق مو هاليف
 ©ذةعقولا هذه اورضح ميقو نايبن ذ موقلا هالو ٍلْغَق نم ليقأ امب ىأ :دوهش 0 ع 5 را و ا : : ا 1 ,
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 »ورومو ه2 طم ةدنصم مموسص ذص 8ساع 1كم. م. 1424, 820 ]18 208207 هغطع#» ملهع66.



 |. ليفطلا نب رمع

 راح وا ام هيلع ُبَصْني نبل ةقرملاو  :اًحرج اج ىل الف ثثرأو ؛ :هتاحلشأ ىل
 2 الع شنت عي رماشلا يف هن اد لأ

 «ذبعلا ٌلبكلاو .ذسألا ثوبصلاَن
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 نوعت ال ثَلآَو تّلَعَف لقف در و ور ا

 لوعفملا قورطملاو لعافلا فراطلا (89©) 0 ىناتأ أ نلف ىنقرط لاقي :ليتلاب الإ نوكي ال فورطلا

 ش تلصلا بأ 7 ةيمأ لاك هيب

 و ف ©2001 16-- 0 0 .:--_ ب 5 ع هبدك ل
 لميت ىنيعو ىسنود هب نيقرط ىللاب كنود 5 ملا انأ ىناك 6

 تيلكت "مو ناركيلا نمَضُمأ ىل ْتَلَعَف هلوقو .ةأرما مسا دونكو .اصعلا ةقرطملاو برضلا فرطلا ٌّلصأو © ظمأ 2 0200 060 7-0-2 ع د 2 3:6 ع وه هع

 10 ىشعالا لق :مسْقأ اذا ءاليإ ىلوب نالف ىلا لاقي : :ةيلألا نم تقلخح كتلآ دقو

 دمحم ىقالث ىتح اجو نم الو هنزل راين أ ١ تكتف

 كَص ىلا ىلا ىيدوت ىتح اهل قرأ مل روثفلاو لالَكلا تَكَش اذا :لوقي هتقاَت بطاخ :هيلع هللا ىلص

 © لمع وأ ريس ضم ؛ايعالاو رجضلا وهو ٌدحاو ةلالكلاو لالكلاو .هيلع هللا

 ودستلا عملا ا للا لادطا رسب انيرد ملكنا ظ

 ْدوْيَقلا ايف ْمُهَتاَرَس ضعت« ٍمْيَكَل ىِنِب ُةاَرَس ثقال امي م

 هر موعطقمو ؛طنق مهم سقت طو ؛طق همتوتس ه5 طف ممل ؛ةصف»هوق7”* 05 10 عطق] ( 270810 10686780)

 17111. 117/4. 7؟. 1, 4 هسم0 5 كأول 6.
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 لزوغممأ ؟عمرم ؛طمقم وأ ؟ءةطستع الهوه همهلتمع ةووسسق 2076 م؟هطقهطأو

 © 8مم لمس. 3ةقأر لعط. 111, 1914: ةعطسا[4؛طمدق, تهز عوطب 10[2. ؟111, 3, طمع اذإ ستقوم لسوف 10 انأ

 0) 866 مادة طخقنتف ممعس ذم اط[كهع. 7هموعطسص عمم (1875), م. 253, ؟هننؤ6 12, ؟طفمو '[طم»ةنأءو 3

 افحح 4 و تر هغطمع ممملتمعو مهمل كغوغأممق ةهعق 656105260 طق.
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 ١ لييفطلا . نب ومع 75

 عايدابنج عطقا اذا دودج نانأو ُنوُدَج ةقانو :رامكلا ٍنَِنُم ىلع ىتلا ةنقيرلا
 5 / ىف ال ءاذَج ةرماو :لْضَنلا مراصل مارملا ٌماَيَأ دادجلا مايد :زرارغلا نادل '* :يلطفلا

 قف زقخأو زطقلااهْنَم طضنآر اهَنؤِه لاطو كرم غن نإ ٠
 8 ا ىل دس 880) _ةئراسأ لاعبو ل 0020 لق دي

 لك :ةليطو ةلوطو ةليطو ُهلَوَص لاط لقبو .ىلعم اطخقو اُبتْجأَر نوم مو ائنشُأ دف نالف ونيو ٠
 اَعْديِلَج ِتاَلْنَمْلا قوق فج اذدإ اَنْفْيَض لَّوَصُي ال اًماَّرك اَنْذِجُر ٠ 8 ليطلا كب تّلاَط نإوف :ىماطقلا
 ©دحاو ىنعمب (410 تيحلاو « عيقصلاو ديلجلا

 اهدودصو اَهرِجَف ب بند ريغ ىلع ىنمولت ةاَذَعْلا ىسرع ْتَحَبْصَأ ْنَقَو ه 0 ه ع ع -
 2و 5 م هع 3

 :اسرع عبسلا ىَتْنَأ 2 ةوبللا ىمس امبرو :ءاس اذا لجرلا فّلُخ َسرَع دق لاقيو :هتأرما لجرلا سبع 0
 00007 2 تا

 ةقيفلا ةميوتللو ميورتلل اوُلَوَت اذا رْثَسلا موقلا سوو هاَسارْعإ سري هلغأب لجرلا سرع لاقيو

 ظ ه نولحتري مق

 اَهُديِرَأ ال ةطخ ىَرْخَأي ىبثقأ ىضقناف َيِلوَف ُتْلْق اَم اَذِإ ىالقا/ ؛
 : ميظَع ٍرْمَأ ىلع ىل ةبيظع ةَّطخ ىلع نالف مَكقَأ :لاقي :رمَألا ةطضلا نوكتو :ىَرْخأ ةلاح ىل ةّطخ

 8 ةلعاغلا ىع ةطختلاو 5

 2 اَهديِدَج "5 ا ولا

 . 4) طاسقمس م. 4875 لوتمط 8781 2.

 '3) 2155ه 1, .1٠

 ه) لطم (طنعال مو0 208 طمقم-4+108 8 2 هرسعو طم 700 ذس هد 315. ذه ممغ أه أطع 1,عداكب ه0 2087

 , م0881617 86820 807 بيرضو 0 موعطقمو 10 تيجو ه طرعو-!همت 01 ديلج (آنؤ 11, 825/1)و نييلح ف

 هلفور, ذص آخ 11, 3299, نه10 0 طقه ؛طو ه6 رسموممتسوع ذه اطق لنولهعغ ه4 ['هور1“ 4) الكق ّىْنألا

 60ه 0 7 ه ]1ةؤةهرم طه20 رقسلا 5

 .١ /) 8هوعتمستسوعم هؤغ انصو طءملكوس: ه7 8 ىنإو.

 9( 37 0 06 م06 عزرو طلق 56886ر عمل 1 زؤ س04 ذص أطف 44070



 011 0 ا ل : 0 7 1 : 2 لا
 ترضاف اهئكاتع تباصأإأو ريع محل تلاغ ٍِد
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 2 و ت20 و يا ا 1 0>
 اههذوسا لاففلا سانلا ردتبا اذا اينأ ةريغُمْلا ليقلا ملعت لقت '

 هايئاليخل اليخ ْلْيَكلا تيبس لاقيو :ليكلا باحتأ ىنعي

 اَهْدوُبْل_ يورشلا تحت ثقلق نقرأ ىدج اذ[ ا: دانك دير ىنخ 7

00 
: 

 0 هان كبر« بر ©

523 22 

 70 وا 0 16 ةاشدفق.6 تاذا ل0 0 20-00 (2 ١
 اهدوس ىنهنم ليخلا تمك هبشت انئاَك ىْنَح ءاتذاي ْتَبِهْح َدََو م

 (88م) ميلم راجتلا تاَّياَغ كاتق اتَش اَذِإ

 ملم دم

 10 © دوسأا) فج اذا ليل فرع نأ كلذو :فوعلا دارا ءاملا

 ا هت #

 اهديِدَص الق َداَع ىتح لتقت ايرالر عاش ف ان رش

 مللب اوُمسَك ٌّمحْكَم اهل لاقي ةمكأ ىلع ُتَحْلَو مُهمَأ ّنَأل اًصحْخَم ُتيِبُم امن لاقيو :نميلا ىف ٌّيَحْلَم

 ©اهيف تابن ال ىل لف ضرأو :نولوتنم ىأ هءافلا متقب ف 9 لاقي : نوموهنملا للا .ةامكألا كلت

27 2 0 0 1 0 
 ا 3 0 00 د 00 00 0 دوت اماف

6 

 2 5 20 26 001 60ه 3 7 ّط د ساس سا

 ىف دج#و داج وو دجاو ريس ضرالا ف دج لاقيو :لزهلا دض دكجحلاو 1 نذل دحلاو :ظحلا

 » 58 م قات تلاد 3 دنا ١ كت 0 _ نإ و . ٠

 [دودك)]© لبحو :دعصق اذأ اذح هءدجت وربسلا دجو .ةميلقلا رثبلا ميجلا منجل دحلاو :رمالا كلذ

 5 ود 23--و 7 3-2 تّدهد- تو 20 80 20-8
53 2 0 _- 0 0 1 0 95 5 1 6 : 5 

 171. 7همآل: 50 كاهل وط8

 4) 1810 هأ٠١. 4

 م) 5:67 ههللعمغارر 6 ةطمنأ1ل ه0 0

 © م1460 آه 115.



 23 ليفطلا نب رم 5

 ادلتعلا ردم تفرق امك ُهُعْشَنَأ دق ىنخلا ٍلْيقلاب فّرشتو

 لم رْيَع 1 ا ايوا لمع رت ىتح لهل كَنَجرظَتسِيَل 6 (870)

 6 ا لق :فقَشَت ئا ريطت هلوقو 00 دحاولا ناعجاشلاو لسبألا هامكلاو

 * اريطتسم هين

 00 محا 97 0 2

 - تْرَهَجْسآَو تَكَب  مهبِرح اذِإ .قجفتلا ةروك ىف ةايكلا َنوُبِرَي 5 ٠

 كيبل لف خاوصلا اضيا عُقَتلاو 00 ا روثي رت ام عفملا ةرمت

 ن0 د سد و 8

 ظ ُلَجَرو سرج دعب هوبلكإ ىقداص خاَرَص ّعَقْنَي ىتَبن#

 هم 05

 نب رم لاقو 56 بلكملاو ىتعأ أذا نلف ىنبلحأ لاقي ذتوعملا وه بالخالا :هونواعي هوبلخأ

 96ه ن >

 نكي مل ام ناميلس قام ىلع نهعومُذ نم نصفي نأ ةريغملا ىنَب ءاسن ىلع ام :هللا هّمحر باطلا

 3 هس 3 سس 0

 © مبقبقلا نطبللو فئلقتلا ناسلل لاقيو :ناسللاب ةقلقللاو مارصلا ىف توسلا لم عفت . ةقَلقُل الو 0

 0 2 5 هله < ه 2 كا 0 2 0اس هلا لهاا 22
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 'ء أو 00 هديب : عناص لكو .دادكلا ناحتس مالعلاو .ةميسنعلا قفيو

 ةيمتاعأ ةبسج
 ظ

  ٍلاَقْرِإَو ليغبتب ١ ريِجهْلا ى ىرفت ةمجان 0 دوثقب ةهفايز ,١

 كتف اهدحاو لخرلا ن .راديع دوننقلاو .ةاكذو ذ فخ 3 وهلا نم برت وجو : اكن يبس 1١ تمشي ل © ةفيب 0

 .ريسلا نم برض ليغبتلاو .راهتلا فاصنأ 0 00 ىرفت .اهويس ىف وجنت ىتلا ةعيرسلا ةيجانلاب

 © ببَكلا وهو ةجليهلا قيف لاقرآلا .ىشمْلاو ةجلمهلا نيب وع :اهب سيلو ةجلمهلب هيبش

 ظ 3 وججلاي ٍدَحُي ِهَرْفْبَك  ٍضْرغ نع مخّللا ىيكلبا نودع ٠
 اا 1 2 دلني ةانارج نع ا سم نعم .مصللا معي ةيفللب .مشلق اهه قلق دفن

00 

 ع م

 .: عرب روثلا كوفملاو .ٌتكلا راجح ىأر ركق ريغب افازج ىأ ضرسع [ىع] مالكب همز لقيو :اهن 40

 (714) 5 ءنحو

 ٍلاَعشإب ازان اهل تْبَبَس ىتح اهل توم دق ٍبْوَح َتْيَ َتَبرَو اًده4 4

 ىلاغلا هب هفح نم هلسرأ مهسلاك ةلجع ءادْرَج دق ىتحت |
 5-9: د

 هلأ ءادوجلاو : ةيلعبلا 2و : موسم ىتكأ ىوربو ٠ .ذاجمتلملا ةويمضملا ٠ اهّمحقمأ نيسبش . تهت رأ تومس

 , [وُلْعَي] ىنلا ىاغلاو .اهل ٌدشا وهو ايش طق لمح ل ىتلا لاقيو ةديدشلا ةراجتعلاو .رْعَشلا

 © دعابي ى

 ٍلاَطْبَأَ لس تاذ ءاَبهَش :ذجاوتر داب َةَموُمْلَم شكو |

 يهني : شبكلا ٌنجاوت ذجاونلاو .:عمتكجملا ةيينحلا ذموملما . . مهسيئرو شيبلا بحاص شمخلا

 ْ 1 118 بعدرم. م) 118 كيكاب: زد هممدتتإل. كبكلأو .

 )7 ةكداعطق. ةوطم]. هعماوتسو 0186ةهعطغأ ةميكل اهيا يرق ضرع ٍى نم ىف ضرع ع.

 5 ١" قلل6 ةذسلا 0 بوح !اذف . لوس. تدين 10 تروم 220 قيحاون 00 اران اهل .

 71 اكساعطت., ةقاك ا مسكزغط هانع 1هرعك هق 2.1) : هسا هوم لوسط. "زغط ءاذجق 0 «اناوتجح .

 1  لطناعطخق. ه20 ءةقاعي. 6 اهلجاونو مولعتمم غلو 0هممم مالوم غ0 همها أم ؛طو ذميملم, 564 5 ؛طء

 ؛ ه0 ةطلقر 1 8 ه4 نين ؟بورت062483, 15 طق هلال ممووتطاو معمم ههكت عقل هوويتجوعانمو. ف

 8 ةوركوفزورر طقف طوس مم غو0 ةعطموو دس غطق همرصسعماهتإل 46 206. ,1١ «؟. 1



 َلْبق مأَشلا ف كلْبَت»« ديري :ماَش .ارشُم ىل اذج ريبك ريغ ىل مارك ل د
 00- 0 د

 9 ريغ نم سانلا نع ىح دحأل ناقث نأ يدل ىأ سانلا ىلع ىَبَأَ 5 3 2

 1 ش 2 ل غل - 6 0-

 ىِباَبْلا ِةَْمْيْلا ٍقيحَس ّلثم وجلب لاطق لك اَهاَمَع ٍدنِه راد اَي) ١

 6 ذماميلا ريتك وخاناو : عضوم وكلاو .فلخلا (700) بوتلا فقيحعسلاو . رشسملاب لطهت ىلا ةباكحسلا لاطبلا

 © نمي هىرجو ىناميلا ةيسنلا ذيلاو 2

 ٍلاَيْذَأِب اَهيِقَعُت اَهبِف ميلا وطاف ِفْيّصلا حاب اَهّْيَلَع ذا م
 ىلع مليرلا هذه ىرجات و دارا .اهسردت اهيقعت ٠ [تبقذو] م تعاج ىن تدرطا .اهيلع .اهيلع تّلاح٠ ىوريو

 © اهَليَذ ةأرملا رع امك باوتلا رادلا هذه

 1 ىِلَبْرِس َبْيَج ىّيِم ّلَب ْنَك ْمُمْدلاَو اَهَلِئاَسُأ يك ىِباَحِص اًهيِفتْسَبَحا 6
 ىِلاَثْمُأ ُقاتْشَي ْوَأ ُبِرظِي فْيكو اهب 0 دا كلا ىلإ اقوُش ©
 ىاقلا مراَّصلا َعاَدَو ىناوَعْلا اهنم# ىِنَعّدَوَف ٌبْيَش ىتل الع لقَو ه

 9 113 ماشلا ىل 3 كليك .

 . ل'طنق ممعسس ذه ذم غطغع ةلعط»ا7"غ, مم 99-924 77. 5ث"(, 10, 18, 12, 16, 14-11, هو ان -

 ]66/78 ه5-5 3“ هاه 06 هل-“ةفاهتكر مم. 6-124ز 7و. 4-1 ذص ةىوعطب 515, 84 (60م160 اآكوقت ١ 615)ز

 7. 9 10, 136, 146 1م لوسط. 8: ؟؟. 12 ةهص0 16 زد طخز ه20 77. 18-12 0 0 1آ1وست. مم. 266-22.

 دذآواأعم 2047| . م) ةعط. تبحلاب 10 وجلاب.

 ٠ . 218[ءللعمغاو غطععو زق ه زمعي»6 طقعفر (طمسعط طق ذه طم ةبومو ه2 1غ ذص ةطقم ©

 دس د5

 4) ة[ماعطغ؛. هصل قةعط - /0» اييفز ةلرعط. طوو8 طم 686 طعدططأتقا. ؟طاتق : اريغي ام م لو .اهيف : ة برأ:

 ام طم ؟اامسعتصع ةعطماتمم 4عط. كانو هدع 5هدلتلسعب زنط تَقرْطاف 10 تدرطافو 820 م18 5 5

 الإ تدبلت. 6) 80 زص 118: طف 00 طهزت 6 تلاع 35 م01265 ه6 0162 هدتتل60.-

 /) ة5تممازول /”"مص ةعطما. ه4 1؟تنلعطخ. 9) 80 218: موعطقمق8 76 ةطمات[] 41 رج.

 0 ةدد

 م0) 81ممغ طفستمأ. ذص لعط اهلئاس ىبكص ب كفو 0

 2 اططماعطخغ, 'ةقلع.ب ا مطتعاط ةووسق ممعم»وطاو (مه2كمملسم 60 بيش د: اهنم 701104 2616» 0 دول)



 ل يجرم بكار هنم ْلْحْدَي ىذلا ريبكلا بابلاو « :ماهل وبثكلا
- 2 . 6 

 ' ةريدتسم ليقي :ْلسْبلاَك اكرَتَو و :ديبل ىف :كْرَنلا ىه سيف

٠ 1 

 2 0 3 5 للجل سمم

 د سن د

 !اناقلا فيسلا ماسحلا لي

 مارم رْيَخ م هل تسماَرَو تلاح انكنَف فاقّثلا نق اذإ انإ “ 1و 10

 ايل نيم ريخ تمار هلوقو 81ظ017 ا ا .حمرلا هب موفي فافتثا

 0 2 ا 2 92 تا سال ساس ه-
 ماقيإآلا د نيب. 0 3 انراج ع او ىمكحتن 5

 8 عمجان فدو .انيلا 150 ىل انراج هلوقو . (ديمكي : نأ] هيلع فحّي ام قفا

 ماّوِضب اَهَماَرِض فلك ىَتَح كدب اإ يقلا بزعل رينو 00 ٠
 © اعزان اهمارضو . ْعَمْجَت فلتو .ةرم دعب رم اهيف ّلتوق دق ىتلا نؤغلا

 يِقآَه تو اذإ َيَكِبهَتَ اََصْيق ىنأت قوس كن تن 4

 مامنريفب مهفدوقن ىتح مهلك َةَداَقَمْلا نس ءاغلا ىَلَع ىبان 2 عاد 3 مه

 5 "مط 7 01 ماهل زم ؛طو همصوو 0[ «ه ممووأ مهأم” وهو ممأ ةمموقمع ام طه مممململ اه اظع
 م) 1رهط74 121". 39, 59.

 ل) 0/7. 'ةسب. طاسلا. 50, ذ٠

 اك, 810 866228 50 6 1101

 6) 118 عفر سلوق (جاغطمدعط اهيلإ 401103 !)

 مز طف ممن ذه ةانممم7660 ]7 طف هوريصسةماممإل, طنغ ةمويصق غم طو قكممطتانل ذه ؟زوم هنأ اذه 78-
 هزحمم ذط 4طو مقدعت 76286: ملن ىمن104 مدهلو عمم 6856. ١ يو



 ا 0 - دو #- 2 |

 ماطق ما نبال ىءاكب لعجاو

1 2 05 

 . ناعيق دعمجح» ىيتتساو ا نم سلم ام عقلاو ٠
 ه-

 ل

 لبي 000 ع عفترأ ام ماكالأو 50000 اهدحاو ملغ الو اهبف و هل ةئيوتسم نوضرأ / ديت 71

0 

 © خمكا مل دابج ح نوكي نأ
 حا

 ءراوش نس هلوقو .رسكنملا وتو كدصقنم ىوريو :دلصتقم نيب نم .دنعقي © ىأ : جامولا ى دعي نرطخ

 © هيلإ. تلامو تحضصق نا

 ل 2 - 2و 0 2- هعمل 5 < >2
 مارجلا نع تان ليخنلا قكحس اهناح هيلع ةفكاع ليخلاو 0 ٠

 10 نم لاوطلا فحسلاو :ُبَرَعُأ ٌّمَصْقَأ عفرلاو اهنوكسو الل عفرب فقُكسو فكس لاقي :كيلولا وبا لق 2

 دحأو 00 (690) اهلانت ال اهنومرجي نيبخلا نع تلاط لوقي مارجلا ىع نأن هلوقو .ليختلا

 نحل :ةمح ركشلا نوت نيذلا مو ىحاو عاطقلاو داّدجلاو مارجكلاو مارصلاو :مراج مارجتلا

 مراص ماو اصلا دحاوو عطاق عاطقلا دحاوو ٌداج دادكلا

 ماقمق ٍلزاتم لك ل اف ةدمالا ىف ِتاَيِراَبعَم 0١

 ا .شباعلا بطاقلا .اهبحاص ٌيفادُحِإ قبُسَت المل اَهْعَب اهْسْعَب ىَراَبت ليخل ىعي تايرابتم هلوق

 مم ميظعلا ماقمقلاو .لئاقملا لزانملاو

 ماسهسل ديدحلا ىداب سنقتم ةبايض 5 ام نعردل انقلس 7

 ةلوق .ةباح“ ةدابضو .شيخكلا نيغرألا نر ةمدقتم ىا نر فلس ليدل هدف ديري افلس هلوق

 ع 0 ا »ع 5 0 00 9 07 ا عا 8 2 هكا
 دومعلا سنوقنأو : سنوقلا نم هدخا اسنقنم كانبغ سنقل لزانم 1 نلمحكي :لزانملا تدصعن © سنقنتم

 هد ندم ع 5

 90 عمجلل لاقي :دحعلا ريثكلا ماهللاو . سنقنملا ىنعي ديدحل رهاظ ديدتل ىدابو . ةضيبلا طسو ىف مئاقلا

 هز 80 218: ةهممومومغار ؛طعتت# 15 ةم226 1]721518عه: هز“ 6 87>2] 41 هيَلَع نعقي

 مز "هم اطم 8عوغ طعستقأا. ءرمث ءةقسع ةامعولا. 24, هص0 ممول 7٠١ 14 10 ةطق 866050 18510 آطانة11.

 © طلق زمأمممءاهكأتم» 15 6168517 0608 سنقتم 220 ديدحلا ىداب هم طماط من18 "ا
 2 كَ

 نعرأ ؛«غطق سمدمغةتس-اتلعم ممهفف ه2 ةعصعل قص 88: 18 هل اع



2 
 اعلا تدب توشك لاقيو : :مدار َىنك اذا موقلا توقا لاقي َت 9 تاتا

 _ _ - © رقدلا اابقحلاو . منغلاو قبلا حاوشو دجسملاو صسوغلا طبرمو ىفتألاو
 مالا مكاذ ٍقراوم أ ١ قر - زعلت ّلُكَو ءب نفذ 0 5

 ا

 00102 بح لك ىف لجلجَ لف هوه .لزنملا ىا هب ليرلا مهذع تقوفت ىب هب نعْذأ هلوف

 ا اةكنع قابلا ا
 3 ود ةراوبلا عي عيرس 6 ى فراوبلا فرخ ىورسو ٠ . باحسلا ىنعي كقوت رن هنأ ىأ قراوبلا قرح هوفو :

8 

 3 57 8 2 ةيمل :
 دعرلا تودص مازر لاو .هبف 0 ىلا يملا 4 لاوتحتو ,.ى,سنالا

 مرَأ َعَم اَهَتراَسَمء وغنت اَمعِناَر جاَعَبلا نم اَهيزات «
 ] / ىعارملا براسملاو :اهيراسم عبتت وُذعَت .اهنيعأ مظعل انيع تَيِمس اماو : :رقبلا كيري جاعنلا نيع هوف

 0 :لمولاب نوكت ىتلا ىو ضايبلا ةصلاشل كو مقر اتدحاو شيلا «ابظلا مآرالاو .ةيدوألا نولعبو

 ١ (#69) © لابجحلا نكست ىتلا ىو ضايبلا ةصلاخ تسيل ىنلا ءابظنا 4
 20 لا ل ام ل ءاحا 2 ف ه7 و * 8 مس

 0 ماكي ةوعدص قفصي بغت 6 اهجادم ناك هب ٌلصَت لقلَو .

 - دلَص عق ىف هام عقنم بغنلاو .اهتقير اهجابعم هلوقو .لونملا اذهب ةشيبك ىنعي هب لححت دقلي هنوف

 ١ 3 امادم رمكلا تيس ا :رمكلا مادملاو . جرمي 1 هلوقو . نقولك ذق 7 ذلاطتسا هيف ىميكت

 © اهيرش ىلع
 0 6 هوو نه - © ا 7

 نإ* 5 :رعاشلا لق :ٌليلَصتو ٌّلطاب مالحالاو :ّلطاب مالحال بحاص ىَنَمَتُل ليقي .سيقلا ىرما وبا رجعتح

 « * ليلشت مالْحأْلو ّمفمأل

 مه 5 موقلاو لجرلا توفقأ .

 8) كلطلتق ةودص86 01 فرَخ موو ممغ ةممووم غم طه سعمأغلوصع0 ذص طق آما : معبطقبم اطعم مهناسوج

 0 اال 1مم هعات. 0"1 ىشملا ىف طه 118 8 0
 6) 118 اهيسارمز طف همدصصنإ» طوف (16م) ب برام طاق براسم طوف اممم ةسطوالطمامل اه ؟ذم» ه؟

 6 1, 4485, 4) 318 اهبو 0 حب زن 0110

 6 5 عت طاتق بعيب زد همرصتإلا آش 1 2011 طوق (طو ؟. مزأط ابيب هس 0
 /) ةورصو 008 طه856 04 هك طفعور مطتعط هزت طف ةمصنع ه5 ؛طومع أم آخ 77, 6: 11

 19111, #29615 | و) 99. 7-6 هنغم4 اكطنق. 1,
 ١ 78 85007 5670 01 اكهتط ان. 7نطقتت, ؟.0



 5 2 صروبالا نب كيبع

 ه (81) مناف هنليلل آر اذإ البق لالهلا كر لاقب : كتبت الا 2 ا 7

 لهج رفقم ضر فستعم اًهْبِحاَصَي اًبحاَص اَهمأ ل 0

 .اعيرس اهيعطقي نأ بيف ايب مل رْيَع و لوقي ٌلهَج .هسفن ىنعي ابحاص هلوقو . بكم ين ظ

 ه رْفَق ضْرأ ىف رفقم هلوق .ٌبّجَعَت هلك : اهب ليو ىوربو :اهمأ ليو فرتوا

 ْلَجر اَهِنرذ نِم اهْيَلَع ضيخت ْمَل َةّنيِلب ٌةَبْرَش اَهَدَروأ م
 هذه ليقي صمت ره هلوقو دب اشيا هيلو :رثب ةئام نم ارثكَأ] اهيف بارخألا صعب لك كلل
 © اهنبرمش ىلع كيري اهيلع .اًضمح لكأت ل لاقيو :شضمكلا تبنت را لئاسم) ٌلَجرلا

 لسع نات دي شنت اَيق ْهالإلا اهقئام ىف كرام |

 مع يس تاق ةَعنمم ىف ءانجصح ءاَم نم م
 نأ لواعملا عتمت ةرخص [ىا] ةعنمم ىف ءانكح هام نما

 هرّثبلا هذه لوح ىلا ءاركصلا ةقونتلاو (680) هذه ةنيل ىنعي

1 

 مارب وكب اَهُلراَنَم َتَقَعَو ماور ِتاذ 0 ق6

 © كانه امبف عضوم مارب وجو . ةرقنلاو رقنلا لاقبو : الكم ىلإ لعصم كثننأو ةرقنلا 4 راسي نع عضوم ماور

 مايالا ةّبقحو مايرلا حوض اَهَمْسَر ٌرِيَغَو اهمِلاَعَم توقأ# ٠

 زو هعممموومل. عوز. 21310ءلعما8 ذسمغم»مةمغوغأمد 15 طمحصم هاك طز آخ 251797, 7-54, 04 طق 81/0047 .85-

 2-0 هن

 ممهعممأم 04 طف ممثلا 72008. (ن/. 045301, 1, 25و 1 انرظن .

 ه) ةق هاقورزطمعءأب طف ةهص0 ه2 ؛طق ةءطماتمس طهل طوود هنن 042 ذص ةطم هتعتسو] هعغ مدس ؟طخعط

 ؛طو همرإل 9 00 موعطقمو 6 ةطمسا0ل ةدمماإ علاط.

 )) 218 اهتروأ. 0'1م ةرت[دوط 566 ل50. 17, 375, 1 كم6 ج61, /2087- 1. 000 114.

 11. 04 ؛طلق ممعتس 7؟. 1, 2, قر 6, 7 هو 160 ءافورزطقم»وز طمأخو

 هم ال50. 11, 8275: 8ةواعمآ 1485 عطل 5.

 0( ةرقنلا و ه ماوعم هد طف 77هرزر "00 5هدص ها-آك5؛ةط 45 1[ةلكلاعو: ههه 550. 159, 8046: موءطقوق 5

 « لاووموت-ظمططمس”' ه2 0ومأ. ظسصغو»ه دمهم (1", 5). 20 تدان .



 . صربالا نب كيبع كا 0 3

 را افرشل ام ٌليمألاو :ليمأ عبج لُمّلو .ةليطتسم لْمرلا ىف لئارل فيفشلاو .لمملا غيرلاو

 اولَعَفاَم سيبألاب هَل َنْهَ 0 :

 00 كزذلا تضع لا ياو سماررلا تقبأ ام ناك ه

 1 «لخأ انا ىلا نفكتف قت ىلا سماوولا .تقبأ ىنذلا نك ديرب :ىذلا ىنعم ىف انهع ام

 5 ع 50 57

 ردو أ احلا لد نتا نوت الغ مين نع
 عضاوم اهلوحو بايعلا طسو ىف هب ىنعي بايعلا ىنمي ىل .ميضقلا اذع عناَوَص قّئتو» غلب هعناوَص الغ

 للخ ُلَدْخلاو . هوو هسأر ةىش لكك عرفو :ناكملاب اهدوجأو اهريخ اهعقو .ةفيحسلا ميسقلاو .شفقنلا 0

 ْ :مويلا لبق لكم هنوذختي ]وناك 8 ةرضخالاو ةرفصلاو# ةرمكلا نم شقنلا نم اهيلع امو اهئافجأ و فويسلا

 © فويسلا ةلخأ شوقنب راكلا هذ نم ّىَفَب ام (680) هبشف
 ٍ 1 ل للا ابهر ءاَشنأ ّلاَو ّلخّرلا اهتزشك اق 0 0

 . مسنالاو لحرلا تلعجح لوقي َسْنَألو ّلحرلا اهنوَسُك هلوقف .ةفن [نم] اهل ام ىل ٌبجععتأ ةنفن اي هلوق

 1-2210 2 26ه
 ْ ١ ةب ليهس حال . ةءاقيف 000 التم ىفايفلاو : ىراحاصلا ديبلاو . ابعمقت ىل ل ب قب -

 ' ةورمع ىنأ نع لبج ىلع رانلا كيري انهع ْلَبقلاو / .اهيلع ويسأو اهتللَحر ليبس اهيف علْطَي ىتلا ةعاسلا

 2 6) 80 آر: 318 باقعلا نيج مب: وهو همددتنالا 8 30 فن 0) ا[8 فاعلا ىتمي قف.
 : 0) 8 ةربعلا . ! هه 8 قرتغن (نه ةوطماتم» هممدعومأ لإ قزم

 7 ]موك 701016126 521165: 8 1 قوق طمزقوو, ماوسطو زعط لمس 8ةعطواأوملمو متعطأتن ةسعط ةسلجو
 1 16 2860662 عمال, 8 َُُتف طهطوم ةمال, مزم4 ؟عهجاذعط. ظف ذهأ طقم ىوطأ نوع - هله هط هوب ندع
 عازم]» 1موءطمتسموهد06و 816.* آله ]رؤ 2219, 59195 طم مومصأسم# 01 لبق هرم قزوموسملب ههل اه 56#
 1 221 عطقط و501 15 0110564 : لبَعب رانك ىركذ امنإ . زيزو قومو موغ زمعؤل/أر (طم معطماتموب هلهع# رث
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 طع نبي اوككوو : ريفر لقا امك ةظونخلا الا ”مكتيدو انني نكي هد لقي :*بيشا صوّورلا 3 ىف لش

 .طلخي ُبْيَشُي هلوقو 0 .توملل اوْلَستْبو طونلل اهيعم تعج بردا تدارأ اذا بوعلا نأ كالو هش

 26 واط ل 0ه-
 َ ُبَرْهَمْلا نع نلقي ذا ظافحلا موي  هةواسن* لازي آل نم مهكبي
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 . عّطقناو ٍجِرْْلا ىا ىداولا اذه ىنَتْلاء :سّسَخ نم 0 0 ىلا لبججلا نم ءاملا عفاود عفاودلا

 ىلا لبجلا نم ءامملا ىراجي (1'6) لجرلاو . بوغملا لئامش لمم نم وكنب ةلابز # قوف دأو ناكفو

 © ةلجر اهدحاو ضوولا

 0 ْلَهََسلا هريبع ىلعأف حيه لآق ٌكِداَكْتلاَق كاَيَبطقْلاَف ' 2 وو ه1

 دنمو :ضرالا نثملتم ريبهلاو .عضوم صيهلاو . عضوم كداكّذلاو . ةلابز ةبحانب عضاوم هذه نايبطقلا

 © لّمرلا ىف نئمطملاو ريبهلا ةسانك نبا لق :اضيا هلم لومهملا
 و يوظف 000 ف 22 صر ا ظئاحلا ل

 لمالاف قيقشلا نكصف غيز لا نم قيرطلا 9 ليكل

 ه) اكمل. 19. نر 85 هاقم ة[دلعطغمز طف ؟هعط مقوستسو 40 هنن 18 بوشر ه0 ةطلق ؟منط ظ

 3 تس
 متغط ىذه ممغ معماتمه60 ذص طم ةروزدعز طنطا بيشم 15 015600 زد ؛طو مطمودنت# 08 بوشم ام ط4 ْ

 هد

 هد ّ؟

 1, 7. ©) ة3[هاعطغ. مجهواسن . 1

 111. 04 طلق ممعتس 77, 3-1 معو كأو0 ذص 8ةلعت 722, هصل 77. 6-5 زد آر 2577, 389. 319456 110080101. 7 3

 0) 8ولعمأ يفت تي (و06): 1تطصخ 15 غطق دهتصو 01 ه 7م*"ع]ع طونئ عمت اةطق 18208 01 د

 1هأزن' همل ءةستع: 1طولععآ, 485 هطل 5. 6©) 3218 ىسنأ .

 /) ةدطةلعطر ه ؟111هعم 0ءهوومتطول ذص 550. 11, 912. حك هأ11 دمسسوال 755147 طه ص ةطه 18655 5

 ه4 قنوطتم (6. 4)ر طسغ زغ ءوصصمأغ طف ةطق ماهعم مفوسغ طقس: زغ زم هد اطق 2ةعط 75هطو10ةهطر 20م3 1 كة

 الكور طوؤوممد 11511 هسا طف ظولطع 2[هزهك (ةوو 8مجود عوار 20و0- 0 1765061011611, 112

 م) 218 فرطملا: هوو آنك 711, 1082 (مهه 10122).



 د ل يقل ا ا
 . )| نر 8 0 1 ةقئرع 5 ل

 ٠ وللا نب ديبع | 00 0:

 36 اوومذ

ا ىدنع كيبأ فنأل 307
 . 3 نأ 3 5 ىنإ ع

00 3 00 رادصلا َنْحِبَص ةققرد 2
 00 / [ 

 قر ل 2

 راهو قيفم اهدحاو ليلقتلا ٠ .رمض بزشو 2 عن 0

 8 006-5 ل : أ 0 5 هه ا مولا ا را

 0-0- ذأ بيغَتو رابغلا نم تجرح أذأ كبت . الوم ةردو . فيسلا مس وسلا 0 نوكي ىلا

 2 ظ © لبنلا لثم راغص بارح 08 لوعملا ققيو

 5 0 اويعبكتن مهانطلابت َدَلَم ْمِهِراَثآ ىف َنْلِصَي نهد اوُلَو م

 ظ )0 ا دا فش ا .نيمري ىل نلجتَي .ليفل ىنعي (نفَد]/ الو (670) د
 35 رن ع

  ءاوعمتجا ىل ويكي .ةأجافم ىل ةصقاغم مفانشقاغ اهريغ لقو :مانّنزنو مانلت# وربع وبا لق :فويسلب

 1 2 نيا ورد

 0 ُبعلت لهاوتلا رْمسلا هب ُتَّلَط ْذِإ ماطق ّمأ نْب رمهخ اني لالعم 3

 ْ | 11 نب تفوز دق ىلا لعاوتلاو :مّذلا ىلا شاطعلا انهم لماونلا 0 سيقلا ئما وبا رجح
 سنع 3 دي

 | امههف ثقلت ةّنسألا هذه ديري بقلت .لوألا برشلا ُللَعلا : قلعلا ب 0” ل

 ىنعضتب متدولج قرغتت اهنآل
 ا

 1 5 بق 7, 38722, مناط ىناتأ املز 3ةداطغ, ة[وو. 2459, هسف ظولطمت 591 ىنانآ دقو: 204 طمسنءانعط

 1 0 د آرقصو ةر 213 (ةممهمعسأاإ) أورغنأ .

 0 6 ةطماعطأ. هطل كيب رمعل 224 نيك 10 عئاض. 4) ةلساعطخ دحدس هه ىدبت.

 ْ 0 0 ةمملط#. ُلِباَعَمْلاو (ةلَبعم اهدحاو ماهسلا لباعملا)»

 10 17 21858 5 ا طاق 1ع هنربر 6 نلجي.

 : : 0 01560 1ك 245 ل7171: 1, 41, ؟1ط لب ايدل م) اذ[نلعطأا نهمعممدوو ؟؟. 25 هسا 290,

 33 16 8ة6ع228 0 دوي وه طوؤؤم» ةمونعم06. ططهططغ*و ةءعطماأذوس هد ؟.

3-- 
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 رذسلا فروو ىبطخلا لسغلاو :ْمَطوُنَح اذع ناكف اولتق مو (0: ةرارق ىنعي معواقلح .
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 7 صوبالا ىب كيبع

 <ضوش ضيبأ كق دق لوقي لكارملا مدأ ةلوكو .٠ ابدذول ىلع ويت ٠ عور'

 دور -

 ل ال زك تفل ستقف ةارشلا منت لل 9 ا ا

 © ريو هلأ هقش دق .رمَشملا صلقملاو .ريظلا ةارسلاو .فقلخلا فثوم قاعي دوسمم هلوق 58

 : : 0 نلكاتملا ُلْبَع ةماغرض ل يا ديسلاك ةّريظَو 0

 0ع بس 5

 بئذلا ديسلاو ديسلاب ايتفخ يف اههبش ةعيرسلا ةميركلا ةرمطلاو : نوشنا سوف لك نم كيري ةريط لك نم

 © ةبقرلا ظيلغ ْبَلْعَأ .بكتملا ظيلغ [وتو] دسالا ىنعي بكانملا ْلَبع .دسالا ةماغرضلاو

 ُنَكْنَي مئاَشلا ريط اهب 6 اًران مراد راقجلاب انثيِك# ْنَقْلَو 4

 اقب انْكقوأ انببَش هلوقو 4 ع ِمَكاَشَألا ريطلا [اهب] ارات * اولبقأ اذِإ بابولل / 000 تقلو * : ىوربو

 س3 © مساس نق

 000 مرادو :ددَض ونب 20 ميه ل ام رافجلاو اقرا ىأ ثحاو ىنعمب اهنششحو رانلا كتدسبيش

 (660) © نابرغلأ ىو موُشلا ريط ىنعي متاشألا رْيط هلوقو .ميمت ف

 ٌبَصْبَصَع كاته انم 0 موي 0 راَسنلاب متاَقق َلَقَلَو و 4
 0 0ع 0 تسمع

 استسلام ب اف راسنلاب 0 7 * ٍرماعل كانه انم ىضم كقلو * :ىوريو

 3 39 جاو راض

 5 اوبَرْشَيلَف اقفاث ُلَيَتَمْلا اهيف ةرم ٍسْأَكِب مهانيقس 2 مو

 © *ةرم سكب مقانهبج ىتح* :ىوريو .اضيا ركل لاغير سلا وهو ةاييصو ميملا رسكب لمتملا فزربنو

 ردت كا أر ىف اقم ناش يضلل ما

 ف 1

 5 يل

 © ممرلا لاقي ندخل :.ةيأو هباقعو 00 ملو مقل اهيل بشت

 ني

 ه) 80 3[هاطأ.: 8 بعنأو ة) ةكسططأ. وْمْسُي دكا كل ه) اله اَنْقَبَس
 ا

 م

 هه 1[هاعطخغ بعنت مئاَشألا ويطلا . لطف هملمم ذص ة[سلعطك. ةقو» ؟. 17 15 19, 21, 18, 20, 22 هع.

 72345 تانتلك 9) ةاساعطغ هه تذص ةءطماتود. آه 1120. 2455 هنبق 8ةولعت 59179 نه 680358 18

 بصبصع سوورلا هَل بيشت 2 رماعل راَسنلاب لواطَت ّنَقَلَو

 م) 8كتاعطغم هق زم دةءطماتوس, هص0. آس 1ة1هلعطغ. (طنتو ؟هنوو 10110998 18, طوزص عم ةطنتق 22806 غ0 61عاع

 غ5 1جملسر ةسقأغه0 ه4 غم 'ةقسنتع 858 66,

 م وسوم و مكويع دعيج جم ل

 0ك
 ا

 ا



ل َسْمَل سائلا ىف ومآ ىلإ ؛
 انفو هب ةهسيانإ خا ه

 تنأ تنكو كوخأ ىَدوأ « قرنا اَحَأَو ُهَدَْت كو اَذِإَو : ٠

 0 امو ةلضف وذ ْمِهباَرَشَو ٌمهِسوو قوف ْثاَنْيَقلا دا

 . .رمثل ىنعي مهبارشو . ناك وهف هديب لماع لكو :ةّينغملا ةئّيقلاو . هالوا ّلثم نك نم ىلع مذَنْلَ فَعَلَ

 . ءاوشنلا نم ”ينعنلا ”لاقيو :بنحلا فرعي مق :ةسانك نبا نع ةيئاوشلا نم بْمَحْدلا .ةئيبقب ذالمتقو

 ا « دن نشد ةيبأ مه شي د ىنلا

 ْ رك عرس اوُعْذُي ىتم مرَك سراونف ءاقل ْنِم ةناكتم ال لب و 10

 0 ٍعانِمْلا بش ىلع رات ْمُهَقْوَ يلا انس نأدك مخ '
 دو ناسنالا سّيوَقو 0 ىو شيلا 1 اع ع علا ل

 05 © ضرالا نم عفترا ام لك " فيلو :ضرالا نم . عفت فرش ىلع راغب
 0 9 َنٍء 27 0 #2 و 2 2 ٠

 ٠ بربرلا ناكهلا ىشمي“ امك صوخح اهعوسن طّقت أ مهب ىشمت © 1
 لحلو نا اذا لخرلل الإ طيطألا نوكي الل :ميصت اهغوسن ّطثق .شيب ٌّلبإ م هلوق 0 0 3 0 9 د 022 9 3 4 ه#غ و

 لب اههّبش] / قبلا ةعامج ُبَْيَرلاو .سيبلا لبالا ناجعهلاو .نويغلا ةرئاغ ٌسوُخ .فقخلاو ديدجلا
 نر 2 7

 ُبَنِحَت لكامل مذآو مُهَلاَلِحَو ابتاقح َديِدَحْلا اوذصتا ٍنَق ْمُهَو ٠٠ 0 , َن و هع < 1 م" سن ©9 ,

 ل ةكمطغ 5
8 

 و) ةكملطع لكارملا فن (00)



 | ند : صوبالا نب ديبع , 33 2 0
 ١ن

 اوجري مث ليقي اوفيعتي رو .نرقلا روسكملا بصعأو .َدلجلا ىلت 8 ليلو اك :

 © [رجَّشلا قرع] ةاجاينشولاو : بضع ةجيشوْلَك : ىوو

 ْبَعْنَي ٍلِئاَْشلا طنإ اًبْعَتتمم ٍةميشحعم شاَشَح يباع حاّرفلا رار ع 35
 هلوق .ةسبايلا ٌهَرَجَشلا ةميشهلاو .دخارف ىلع ُبَعْنَي 8 هركو ىف :لوقي :باوُغلا وه» ريطلا وق خاوفلا وبا

 : يللا لأ لك سنانكلا قانسا ٌناود و :ةشاشخ شاشكدل دحاو :ةسانك نبا لق" :شاشخ لا 5

 جارف دبش :ةسانك نبا لق .امُهَيبْسَأ امو ايظعلا» تايحلا لثم باوّدلا نم هل مظع ال ام لك ضاشكلا

 و لئامشلا بنج ا لئامّشلا َطْبِإ :هلوقو .سبايلا شاشدمل# :هريغ لقو .سفانخكلاب اهطعمل« ريطلا
 (م10 لقو .ميولا اهنم بهت ىتلا ةيحانلا لئامشلا هلوقو . جيصي بعني .اهنع لام دق :لوقب :صيولا

 0 ملف َةَصقرَموم ردع هّلكاَتنُيَلِإ مكاَذ اوزَواَكَتَو ©
 :0 وحعلا نود [شقرَملا] :هريغ لوم .ريسلا نم بوضص :لاقف ةصقرملاو وذعلا نع وربع بأ نك لاستا قل

 © انلاتقل انّلَْخ اوبرَق ىل اوبرَق املف .انيلا انركَذ ام عيمجب اوواج ىلا ةليدج ىنب ديوي .كيدشلا ٠

 بصف يزرع آلا قل ىف اق ْميِشَولا ٍن ناّرَمِي اوُنَعَط ه ١
 :التوللا نر ةناسألا قلَخ .ضعب ىلع اهضعب لخدي انقلا ل (650) حامرلا و جيشولا ناره :لق

 اوُبِذْعَأَو ٌليِدَج اَي اوُرَقَف اًينَص ْمهِساَلِإ َنْعَب َبوُمْعَيلا اوُلْدَبَتَو١ * ظ
 ُبِيَطَُبْلا ُليِعْرلا ٌقوحاَسِم َنَمَلَف ةيتف ةَثالَث انِم التقت نإ ؟

 نبأ لق .ءىش لك نم ةعاملل 2و ةلعر ليعرلا ا اوبذعأ ةخسانك نبأ لاق .مديعل مّتص . بوبعيلا

 © ريبكلا ينظيْلاَ# :ذخسانك

 4) لل 2 213 شاشحر 800 80 زم 6) 118 كعم (!)

 ١ ايطعلد : 1 ةمموومق 40 66 م"هممو]7 0860 04 ةطقوطعو 01 742, 205, 88 ق7ةر 01 [هوغنطع#. 3185 ©

0( 166 86 
 منقأ 5680 شاشح 1 4 2 ؟) 8 ةصيرفو ر هضم م0 دص ةءطم]1

023 : 

 خصخ دنرم لمعو »مغ همعاتت" أط 4ط6 1رمع>.: طاقغ صقر ناصقرو 13 ةورصتاتت012 12 156 86286 05

 /) 11عمم زص طف 1185 طف مج6ءه0لنمم 7008 (؟"هدج تلاسو) 386 9) 58 لمولا! :

 م) 016غ6غ0 اكطنم. 111, 246 هص0 510"1 11, 64, هه غه>غ: 1517. اوبعوأو . 2:01. 1010[2و]عه 20868 : “كلان ٠6”

 طقغام ردهم عمم هامعم ةسفأاتطعا ] ءطعص 85وعاطعمردس ءدغوت: ةطقتع 016 هلغةهد 10811181261 179886612 70223

 1[نز معمم ةواطقغ منعطغو 8معطغوو معا. امنَص ذو؛ +1]16ةزوطغ هتعطك ةممانس عا“

 :) آه 11, 5022 هاكماولطق 2 (08 ه 86معونم) 88 باغذلا كيبعب .



 9 - 9 ه د هد 25 د د ع تهل 3:2 د - نآلك - ها 2 3

 متو ليحأو وفنو رفنو ءارشن . ةيط ىلبج دحا ىملسو .اوعمج اوبعوأو .ةىط نم عى ةليدج ونب

 دم -

 © اوبرجو . 2 ىوربو :نينماتكا اوراص ىأ اريك .ةامكلا 6

 بضعأ ةيلولاك دكيعفق سيت اوفيعتي ملف مهل ىرج لقلو ع ٠
 د 0 ديار 6 هَ 1

 : لثالتلاب 4 ىبظلا مهل ضرع ىلا موشلاب (ءابظلا نم سيتلاو) سيتلا اذه مهل ىرج :لوقي :مهل ىرج

 3 : م ى : 5 2و ا
 : ىلا جطانلاو (650) : كفلخ نم ىنإب ىللا ديعقلاو . موشلاب ديعق -:سين ةليدج ىنبل ىج :لوقي

 .كنيمي ىلا كراسي نع كينأب ىنذلا حرابلا» :كنيمي نع كيتأب ىنذلا مناسلاو :َكْيَدَي نيب نم أب ع

 عوكزووءرن طه هاه ةه1عطق. 108 0165 !ل1طهطمدسص 12 061 0725512507: ةةهطاقءانوا>ت 20ءعقزو طع ةعطع ةءاغوص
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